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 RESUMO

Este trabalho representa um esforço de investigação acerca do processo de reconfiguração do
formato  The Voice  (Talpa),  para o cenário televisivo brasileiro.  Tomando como objeto de
análise as seis temporadas do The Voice Brasil, exibidas pela Rede Globo entre 2012 e 2017,
procuramos entender de que maneira e através de quais articulações o programa é reconfigu-
rado para o nosso contexto local. A partir de uma abordagem que se associa aos Estudos Cul-
turais, o The Voice Brasil é reconhecido como uma forma cultural que convoca sentidos histo-
ricamente localizados. É esse o alinhamento teórico que sustenta a premissa de que o processo
de configuração seria mais complexo e mais abrangente do que uma “adaptação” ou “releitu-
ra”. Nesse sentido, os conceitos de formato e gênero televisivo são utilizados para nortear a
análise das materialidades do programa, em uma perspectiva em que importam os esforços de
emissão para definir a identidade do produto a partir de referências estrangeiras, mas também
os sentidos e (re)ssignificações desenvolvidas por um público ativo que partilha experiências
e matrizes próprias do contexto específico para o qual o programa está sendo exibido. No Ca-
pítulo 1, a articulação entre formato industrial, tal como proposto por Martín-Barbero (2015),
e formato televisivo leva a ver um formato que ganha sentido no âmbito da produção, mas
também no da recepção e na diacronia das matrizes culturais. Nos Capítulo 2, observamos
como o programa constrói um sentido de realidade específico na interação com as temporali-
dades da reality TV, em que as regras forjadas do jogo aparecem articuladas às estratégias de
autenticidade, o espetáculo ao cotidiano, os bastidores ao palco principal, o talento às histórias
de vida. O conceito de gênero televisivo como categoria cultural e estratégia de comunicabili-
dade  aparece  como  possibilidade  metodológica  (MARTÍN-BARBERO,  2015;  MITTELL,
2001) capaz de ajudar a entender não se o The Voice Brasil pode ser enquadrado no gênero da
reality TV, mas de que forma o programa disputa e constrói significados em torno dessa reali-
dade específica. O Capítulo 3 recorre aos gêneros televisivos como “figuras de historicidade”
(RIBEIRO; LEAL; GOMES, 2017) para buscar pistas de como o programa ganha significado
na diacronia que convoca matrizes televisivas brasileiras, mas também referências estrangei-
ras, associadas ao modo como certos recursos audiovisuais são empregados nas transmissões
televisivas internacionais. O percurso desses três capítulos possibilita observar um formato te-
levisivo que se desenvolve através de institucionalidades e tecnicidades de instâncias de pro-
dução interessadas em preservar a identidade e o valor mercadológico do produto através de
certos recursos de linguagem. Mas, ao mesmo tempo, permite perceber um formato que ganha
sentido na articulação entre cultura e sociedade. Nesse sentido, atribuir o processo de reconfi-
guração do The Voice Brasil inteiramente às esferas de emissão e às formas estrangeiras não é
suficiente para entender essa dinâmica em que os expoentes locais de um formato televisivo
operam também de forma autônoma, ganhando significados específicos nos trajetos de leitura
que desenvolvem em articulação com as práticas culturais e matrizes televisivas dos novos ce-
nários.

PALAVRAS-CHAVE: formato televisivo; formato industrial; gênero televisivo; reality televi-
sion; reality show; The Voice; The Voice Brasil.
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 ABSTRACT

The present work is the result of an effort to investigate the process of reconfiguring The
Voice television format, copyrighted by the Dutch company Talpa, to the Brazilian national
scenario. By analyzing the current six seasons of The Voice Brasil, produced and broadcast by
Brazilian television network Rede Globo between 2012 and 2017, we try to understand how,
and through which articulations, the program is reconfigured to our local setting. In an ap-
proach associated with Cultural Studies, the program is seen here as a cultural  form with
meanings and values that emerge from specific cultural frameworks and historical contexts,
leading us to the premise that this configuration process could not be simply described as an
adaptation or a remake. In this sense, the concepts of television format and television genre
are used to guide our analysis of the program through a perspective in which the product’s
identity and mechanics are defined not exclusively by the broadcaster's logic, intentions, and
efforts, but also by an active audience that shares experiences and references from the specific
context in which the program is being run. In Chapter 1, the articulation between television
format and industrial format, the latter a concept proposed by author Martín-Barbero (2015),
leads us to a format that is built by the broadcaster and its production logic, but also by audi-
ences and their historical cultural matrixes. In Chapter 2, we observe how the program builds
a specific sense of reality in the interaction with the different temporalities of reality TV,
showing us a competition where forged rules appear articulated with the authentic, spectacle
with daily life, the backstage with the main stage, the talent with the stories of the partici-
pants. The concept of television genre as a cultural category and a communicability strategy
appear as a methodological possibility (MARTÍN-BARBERO, 2015; MITTELL, 2001) help-
ing us to understand not whether The Voice Brasil can really be classified as reality TV. In-
stead, it shows us how the program disputes and constructs meanings regarding this specific
sense of reality. Chapter 3 uses television genres as "figures of historicity" (RIBEIRO, LEAL
& GOMES, 2017), seeking clues on how the program gains meaning in the diachrony of
Brazilian TV references, but also in the foreign backgrounds and the audiovisual resources
used in international television broadcasts. The course of these three chapters leads us to the
conclusion that a television format such as The Voice and its local reconfiguration, The Voice
Brasil, are developed through the institutionality and technicities of production institutions in-
terested in maintaining the identity and the market value of their product, but, at the same
time, in articulation with cultural and societal practices. In this sense, attributing The Voice
Brasil reconfiguration process entirely to the broadcast and foreign audiovisual forms is not
sufficient for understanding the dynamic in which the local exponents of this television format
operate, gaining specific meanings in reading paths that are designed in connection with cul-
tural practices and television matrixes of this new scenario.

KEYWORDS: television formats; television genre; reality television; reality show; The Voice;
The Voice Brasil.
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INTRODUÇÃO

De reality show a “versão brasileira”. De reality musical a show de talentos. De pro-

grama de calouros a competição musical. Os discursos que circulam em torno do The Voice

Brasil apontam para diferentes percepções sobre o programa produzido e transmitido pela

Rede Globo, deixando ver um produto que se constitui em um terreno de disputas e tensiona-

mentos sobre seus modos de atuação.

São justamente essas disputas que nos levam a ver o The Voice Brasil como um ponto

de partida interessante para refletir sobre o conceito de formato, um dos interesses centrais

desta dissertação. A articulação que o programa desenvolve com as competições musicais, os

shows de talentos e os programas de calouros faz lembrar um modo específico de fazer e con-

sumir televisão brasileira que ganha força com os programas de auditório produzidos no con-

texto nacional. Ao mesmo tempo, a conexão com os reality shows e os reality musicais, in-

venções “anglo-americanas”, no modo como Chalaby (2012) as percebe, remete a tradições

televisivas estrangeiras que incidem no Brasil e ganham sentido pelo modo como estamos

acostumados a interagir com produtos e expressões que vêm “de fora” do País. Tais articula-

ções também colocam em evidência o conceito de gênero televisivo como um marco analítico

igualmente importante para este trabalho.

É esse dualismo aparente, que na verdade se desenvolve em articulação, que nos impe-

le a analisar o The Voice Brasil para pensar questões acerca de formato, e é também ele que

nos leva à questão central desta pesquisa: tomando como objeto de análise o programa exibi-

do desde 2012 pela Rede Globo, buscamos entender como o formato internacional do  The

Voice (Talpa) é reconfigurado para o contexto televisivo brasileiro.

Reside nesta questão um problema de pesquisa que nos leva a assumir também algu-

mas posições. A primeira delas tem a ver com a rejeição à ideia de que a reconfiguração de

um formato equivaleria a um processo de cópia de um molde original. Embora essa aborda-

gem represente um importante lugar de disputa acerca das concepções e entendimentos sobre

os formatos, ela informa apenas uma parte de um processo que acreditamos ser mais amplo e

mais complexo. Isso significa dizer que, em nossa análise, buscamos pistas acerca da articula-

ção do The Voice Brasil com o que poderia ser interpretado como um “modelo de referência”,

mas, ao mesmo tempo, procuramos também vestígios de um programa que ganha significados
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específicos na interação com os novos cenários em torno dos quais se desenvolve.

Nessa medida, é importante afirmar que a abordagem analítica que aqui se estabelece

está associada aos Estudos Culturais e, nessa perspectiva, o  The Voice Brasil é reconhecido

como uma forma cultural que convoca sentidos históricos e contextualizados que dizem da re-

lação entre mídia, cultura e sociedade. É esse alinhamento teórico que sustenta a premissa de

que a reconfiguração do programa na articulação com o contexto local estaria implicada tanto

nos desafios, repertórios e saberes relacionados a esse novo contexto quanto nas formas origi-

nárias do formato, num contínuo processo de disputa.

O problema de pesquisa e a associação aos Estudos Culturais nos sugerem a necessi-

dade de articular duas abordagens diferentes sobre formato: os formatos televisivos e os for-

matos industriais. É na operacionalização desses dois conceitos ao observar as materialidades

do The Voice Brasil que essa articulação se mostra necessária e importante. De modo mais es-

pecífico, podemos dizer que a análise do programa com vistas a articular sentidos, materiali-

dades, modos de produção, expectativas de recepção e matrizes midiáticas demonstra desloca-

mentos e articulações entre esses dois modos de conceber formato.

Não há uma definição precisa acerca do conceito de formato televisivo. Autores como

Souza (2015) utilizam o termo em associação à ideia de um gênero classificatório. Nesse sen-

tido, reportagens, entrevistas e debates seriam vistos como formatos que aparecem conectados

às possibilidades e características do gênero telejornalismo, por exemplo. No nosso caso, o

formato televisivo que interessa é aquele que parece estar circunscrito à ideia de uma licença e

dos direitos legais que permitiriam importar um programa para um novo território – embora,

como nossa argumentação sugere, o processo seja mais complexo do que isso.

O interesse nesse referencial acerca de formato televisivo nos leva a autores que po-

dem oferecer aporte teórico para discutir o tema e para embasar a análise do The Voice Brasil

a partir desse ponto de vista específico sobre os formatos. Nesse sentido, nomes como Cha-

laby (2011, 2012, 2016), Moran (2004, 2009), Moran e Malbon (2006) e Moran e Keane

(2004) são acionados nesta dissertação como guias que orientam nossa tentativa de entender o

lugar do formato televisivo, os processos e as condições de popularização dos produtos e as

dinâmicas instituídas que parecem definir o conceito e demarcar suas regras de funcionamen-

to.

Centradas muitas vezes em perspectivas acerca de um formato que se constitui nas ins-

tâncias produtivas, as formulações desses autores nos dão referências para pensar os formatos
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pelo viés da emissão. Nessa direção, entendemos que esse é um lugar importante para a com-

preensão de modos de regulação desse fazer, os quais se desdobram nas lógicas de produção e

nas estratégias de divulgação dos produtos. Nos termos de Martín-Barbero (2015, p.18), isto

se relaciona às institucionalidades, uma mediação que conecta as matrizes culturais às lógicas

de produção e que possibilita atentar para os interesses e forças que regulam os discursos pú-

blicos, o que envolve não apenas o Estado, mas as organizações sociais e as empresas (GUT-

MANN, 2014, p.189).

Contudo, se a literatura sobre a noção de formato televisivo nos orienta na busca pela

compreensão das estratégias de produção que se expressam nas formas do programa, esse

conceito não nos parece suficiente para os propósitos da análise aqui empreendida. A reflexão

sobre as reconfigurações do formato no contexto nacional implica também em considerar uma

dimensão cultural do formato, o que passa pela ênfase nos modos de percepção e recepção do

The Voice Brasil.

É nesse sentido que nos voltamos ao referencial de formato industrial proposto por

Martín-Barbero (2015), para pensar em um processo comunicativo que mobiliza não só as

competências de emissão, mas também as de consumo e as matrizes históricas e culturais. As

formulações do autor possibilitam desenvolver uma análise que considera um formato que se

consolida não só nos sentidos pretendidos pelas instâncias da produção, mas também nas ma-

neiras como as audiências locais percebem e partilham seus significados a partir das matrizes

midiáticas culturais, as quais operam também nesses processos de significação.

Embora não desenvolva seu raciocínio pensando necessariamente em objetos como o

The Voice – que parecem dialogar com um modo muito específico de percepção acerca do

conceito mais amplo que é o formato –, as formulações do autor são acionadas neste trabalho

justamente porque parecem auxiliar o processo de articulação de uma análise que pretende le-

var em conta não apenas os discursos construídos no âmbito das institucionalidades, mas as

releituras e os tensionamentos desenvolvidos pelas audiências, o que se expressa no que Mar-

tín-Barbero denomina de “tecnicidades”. Essa mediação conecta os formatos industriais às ló-

gicas de produção e funciona, segundo o autor, como uma destreza discursiva e um operador

perceptivo que informam os usos, saberes e apropriações desenvolvidos em torno de um apa-

rato tecnológico. Em outros termos, a incorporação da proposta de Martín-Barbero (2015) às

referências desta dissertação possibilita pensar a reconfiguração do programa (e do formato)

como um processo que ganha sentido justamente pela maneira como se articula às práticas da
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cultura e da sociedade, reportando a processos da ordem da emissão e do consumo que ope-

ram em diálogo.

Assim, outros lugares de análise – que nos termos do autor são mediações culturais

atuantes no processo comunicativo – também operam nesse movimento de configuração e re-

configuração dos formatos. As ritualidades dizem das gramáticas de ação e trajetórias de leitu-

ra que regulam a interação entre a vida cotidiana e os meios de comunicação (MARTÍN-

BARBERO, 2015, p.19),  enquanto as  socialidades  dizem da “práxis  comunicativa” e  dos

“modos e usos coletivos de comunicação” (2015, p.18).

Desse modo, recorrer ao referencial de formato industrial elaborado por Martín-Barbe-

ro (2015) equivale também a recorrer ao mapa das mediações proposto pelo autor, isto é, a um

circuito de análise acessível por meio de mediações que dizem das institucionalidades, tecni-

cidades, ritualidades e socialidades. São essas mediações históricas e culturais que guiam a

análise da dinâmica e das materialidades do programa (que informam também o modo de ope-

ração do formato televisivo), em um processo que retoma programas mais antigos para pensar

um The Voice Brasil constituído diacronicamente na interação com as matrizes culturais e te-

levisivas dos contextos brasileiro e internacional.

É, portanto, através dessas mediações que tornam acessível o esquema proposto por

Martín-Barbero (2015) que buscamos analisar o processo comunicativo acionado pelo  The

Voice Brasil. Nesse sentido, tentamos enxergar pistas que denunciem um formato realizado no

âmbito da produção, mas também nas ritualidades e socialidades da recepção e nas matrizes

culturais e televisivas, que dizem de um presente entrecortado por elementos muitas vezes

formados no passado.

Pensados em articulação – e não de forma independente –, os conceitos de formato te-

levisivo e de formato industrial são importantes para este trabalho à medida que parecem aju-

dar a compreender as significações, os tensionamentos e as disputas em torno do The Voice

Brasil. Ao fazê-lo, eles nos deixam entrever essa dinâmica particular de formato que tanto nos

interessa. Assim, a articulação entre esses dois conceitos norteia a tentativa de interpretar o

processo de reconfiguração que faz surgir o programa da Rede Globo, em uma abordagem

que possibilita considerar as relações de diacronia e sincronia entre as edições brasileiras do

programa – e, ao mesmo tempo, entre as versões estadunidenses e outras competições de can-

to nacionais e internacionais, contemporâneas ou não.

Nesse mesmo esforço de análise, que requer pensar o programa para além do texto,

14



voltamo-nos também às definições sobre o The Voice Brasil e aos sentidos que ali se desen-

volvem, os quais dizem da percepção do programa enquanto manifestação de um formato.

Nessa tentativa de capturar significados formulados na interação entre emissão e recepção, re-

corremos algumas vezes a críticas e reportagens de veículos reconhecidos como tradicionais1,

assim como ao conteúdo criado e veiculado em portais de notícias sobre entretenimento e

blogs2 diversos. Reconhecemos que o uso de exemplos coletados em fontes menos institucio-

nalizadas pode ser problematizado em termos do alcance e da ausência de uma filiação edito-

rial clara desses veículos. Ainda assim, optamos por utilizá-los porque eles permitem acessar

outras manifestações e expressões da audiência acerca do programa, um movimento que nos

parece muito importante, à medida que tentamos entender esse formato constituído nas articu-

lações entre os âmbitos da produção e de um consumo que se expressa de diversas formas, o

que inclui a crítica especializada, mas não só ela.

Nesse sentido,  embora reconheçamos que isso seja  um elemento importante  e  que

deve servir para relativizar os discursos com os quais nos deparamos, optamos por orientar as

escolhas dos fragmentos de textos e reportagens sobre o The Voice Brasil menos pelos veícu-

los dos quais provêm e mais pelos discursos ali presentes, assim como por aquilo que eles nos

dizem sobre as percepções desenvolvidas nas diversas instâncias da audiência acerca do con-

ceito de formato, como ele opera e como é significado no programa da Rede Globo.

Além do formato, outra referência igualmente importante que norteia esta análise do

processo de reconfiguração do The Voice para o contexto local é o conceito de gênero televisi-

vo, aqui pensado como categoria cultural (MITTELL, 2001) e como estratégia de comunicabili-

dade (MARTÍN-BARBERO, 2015), promovendo associações entres as duas perspectivas con-

ceituais (GOMES, 2011a). O processo de reconhecimento e de significação de um formato pas-

sa, conforme acreditamos, pela maneira como um produto ativa certos sentidos estabelecidos

justamente na relação com os gêneros televisivos, suas marcas, premissas e formas expressivas.

A partir das proposições desenvolvidas por autores como Martín-Barbero (2015), Mit-

tell (2001) e Jost (2004), o gênero aparece nesta dissertação como uma possibilidade metodo-

lógica que ajuda a entender o The Voice Brasil pelos discursos e pela maneira como eles reve-

lam valores e sentidos historicamente situados. Nesse movimento, em articulação com o con-

1  Veículos como Folha de S. Paulo, O Globo, Veja e Portal UOL são acionados aqui para observar as disputas
nas definições do formato The Voice e do The Voice Brasil.

2  Sites menos “tradicionais” como Ligado em Série, TV Foco, Panela de Série e Papel Pop são alguns exemplos
de expressões da audiência que escapam da crítica dos veículos institucionalizados. Blogs como o da Chico
Rei, uma marca de camisetas voltadas para temas da cultura pop, também são acionados nesse mesmo intuito.
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ceito de formação discursiva desenvolvido por Michel Foucault (2008), o gênero acionado

para a análise aqui desenvolvida é aquele que escapa à perspectiva classificatória e que, como

dirá Mittell (2001), ajuda a pensar em um processo de construção de significados que opera

na interação entre as práticas da indústria e da audiência e que, por isso, é compreendido

como uma categoria cultural. Desse modo, como argumenta o autor, o gênero a que nos referi-

mos é aquele que não se estabelece e nem ganha sentido apenas no programa, mas também na

conexão desse programa com outros produtos, com a crítica, com as premiações e com a gra-

de de programação.

Nessa mesma direção, parece-nos igualmente importante a perspectiva articulada por

Martín-Barbero (2015), que se volta à dimensão cultural e também pragmática para abordar as

competências implicadas no reconhecimento de um gênero midiático. No processo, o autor re-

toma a importância do lugar da recepção para pensar na relevância das destrezas desenvolvi-

das no âmbito do consumo e no quanto elas se articulam a repertórios específicos, que dizem

das relações entre cultura e sociedade.

Com isso em vista, esta dissertação se articula em três capítulos, os quais representam

momentos distintos, mas interligados nesse processo de análise. O primeiro deles, as “audi-

ções às cegas”, busca entender o The Voice Brasil pelo referencial de formato televisivo, acio-

nando a crítica nacional, as expressões ligadas à ordem do consumo e as formulações de auto-

res que se dedicam ao tema na tentativa de compreender, a partir desse conceito, a dinâmica

estabelecida pelo programa e pela competição ali instaurada.

No The Voice, as “audições às cegas” compreendem a etapa em que os técnicos são

apresentados aos candidatos pela primeira vez, buscando na voz (e também em outros ele-

mentos) fragmentos de informação que possibilitem avaliar quem se apresenta no palco. É

nesse sentido similar de suspense e expectativa, de buscar pistas no primeiro contato, que esse

capítulo se estrutura. Na dissertação, ele representa o esforço inicial que procura explorar a

identidade e as potencialidades do conceito de formato para a compreensão do The Voice Bra-

sil enquanto uma forma em diálogo com um modelo de referência (o The Voice), mas também

com os tensionamentos e as ressignificações promovidas por audiências em trajetórias de re-

leitura que informam sobre repertórios e competências cultural e historicamente instituídos.

O segundo capítulo se tece na discussão sobre o funcionamento dos formatos televisi-

vos e formatos industriais no The Voice Brasil para compreender de que maneira e através de

quais estratégias o programa convoca marcas que se associam àquilo que hoje reconhecemos
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como reality television. Interessa, nesse momento, detectar marcas que assinalem as transfor-

mações ocorridas em competições de canto cada vez mais propensas a associar histórias de

bastidores e arcos dramáticos às apresentações que ocorrem no palco principal. A ideia é en-

tender como o programa atualiza formas da reality television para construir um censo de reali-

dade específico, no antagonismo aparente que, na verdade, opera de modo a articular as regras

forjadas com as estratégias de autenticidade acionadas pelo programa, o espetáculo e o cotidi-

ano, os bastidores e o palco principal.

É nesse segundo momento que o gênero televisivo como categoria cultural aparece

como possibilidade metodológica, ajudando a entender o The Voice Brasil não com o impera-

tivo de encaixá-lo no gênero reality TV, mas pela possibilidade de pensar os modos a partir

dos quais o programa disputa e constrói significados em torno dessa realidade específica. Ma-

peando o modo como o programa da Rede Globo negocia com as formas expressivas associa-

das à reality television, buscamos compreender os processos através dos quais o formato The

Voice disputa significado e reconhecimento no nosso contexto nacional. É, portanto, essa arti-

culação entre esses dois conceitos – gênero e formato – que nos permite acessar um processo

de reconfiguração que ganha reconhecimento justamente pela maneira como convoca marcas,

premissas e formas relacionadas ao gênero.

 É no sentido de tensionamento entre as diferentes temporalidades da reality television

que o capítulo recebe o nome de “batalhas” – etapa que, no programa, sucede as “audições às

cegas” e faz avançar a competição, ao colocar os participantes em confronto pelas vagas na

próxima fase.

O terceiro e último capítulo procura entender como a versão brasileira do programa

negocia com formas expressivas dos gêneros televisivos hegemônicos da televisão nacional,

e, ao mesmo tempo, com um repertório que parece evocar as transmissões televisivas reco-

nhecidas como internacionais e os sentidos que elas habitualmente convocam às audiências. É

nesse movimento que reporta às matrizes televisivas específicas do contexto brasileiro, bem

como a convenções globais que parecem estar associadas aos processos de transmissão televi-

siva, que retomamos de forma mais veemente o primeiro capítulo. Se, no primeiro momento,

a articulação entre formato televisivo, formato industrial e mapa das mediações levou a perce-

ber uma dinâmica de formato que opera na diacronia e sincronia a partir de referências locais

e estrangeiras, é essa mesma perspectiva que nos guia a observar, nesse terceiro capítulo, de

que maneira o  The Voice Brasil atualiza e tensiona certas formas e convenções de gêneros.
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Nessa perspectiva, o gênero televisivo emerge como uma “figura de historicidade” capaz de

ajudar a entender o programa (e, através dele, o formato) em sua dimensão histórica e proces-

sual (RIBEIRO; LEAL; GOMES, 2017).

Nomeado “Remix” – em alusão à etapa da competição assim chamada por embaralhar

e reorganizar os times e os candidatos originalmente pertencentes à equipe de outros técnicos

–, esse capítulo se volta às formas expressivas características da ficção seriada dramática, das

transmissões televisivas, dos telejornais, dos programas de auditório e dos shows de calouros,

para tentar entender como elas são atualizadas, embaralhadas e articuladas para instituir certos

significados ao The Voice Brasil.

Centramos nossa abordagem em quatro questões específicas porque elas parecem im-

portantes para o programa. A serialidade, que aparece nas formas de concatenar os episódios

e temporadas, dá um sentido de continuidade e expectativa à competição instituída a cada ano.

As transmissões televisivas interessam à medida que acionam estrategicamente certos recur-

sos  para  instaurar  momentos  que  se  aproximam  da  ideia  de  acontecimentos  mediáticos

(DAYAN; KATZ, 1999), acionando um sentido de espetáculo característico da reality TV. A

autenticidade, uma referência tão importante ao programa e à disputa ali encenada, ganha sig-

nificado ao convocar formas e repertórios reconhecidos como dos telejornais (internacionais e

nacionais). Já as referências aos programas de auditório e shows de calouros funcionam mui-

tas vezes como matrizes televisivas do The Voice Brasil, aludindo especialmente ao contexto

brasileiro e ao modo como tais programas foram formados e ganharam significado no cenário

nacional.

No percurso desses três capítulos, buscamos entender como The Voice Brasil opera en-

quanto formato e como se desenvolve através de uma negociação com marcas reconhecidas

de determinados gêneros da televisão brasileira, e, ao mesmo tempo, com as convenções reco-

nhecidas como das transmissões televisivas internacionais. A perspectiva que orienta toda a

análise parte da percepção de um produto que se desenvolve nessa articulação de repertórios

partilhados e já reconhecidos, norteando um processo de significação e ressignificação em que

disputam e se articulam referências locais, mas também estrangeiras.

Dessa maneira, a análise que começa nos modos de operacionalização do programa

como formato, no capítulo inicial, avança no segundo momento, tomando como base essa di-

nâmica para pensar o modo como o produto se atualiza ao incorporar marcas da reality televi-

sion. O terceiro capítulo retoma o The Voice Brasil em seu funcionamento como um formato
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que negocia com aquilo que se entende por reality television para atentar aos modos de emis-

são e reconhecimento atribuídos a um programa cuja reconfiguração se estabelece na ativação

de formas expressivas partilhadas por gêneros conhecidos pelo público brasileiro, em suas

matrizes culturais e competências de consumo, mas, ao mesmo tempo, pelo acionamento de

referências das transmissões estrangeiras, que passam também, mas não exclusivamente, pela

associação entre o The Voice Brasil e o “formato original” ao qual ele parece reportar.

Nesse sentido, o esforço de análise recai sobre a necessidade de pensar o  The Voice

Brasil a partir de uma dinâmica que reporta a esse “modelo” ou “forma” estrangeira de refe-

rência, mas também aos sentidos e (re)ssignificações desenvolvidas por um público ativo que

partilha experiências e matrizes próprias do contexto específico em que o programa é exibido.

Esta dissertação se desenvolve vinculada ao Centro de Pesquisa em Estudos Culturais

e Transformações na Comunicação (TRACC) do Programa de Pós-Graduação em Comunica-

ção e Cultura Contemporâneas da Universidade Federal da Bahia, partilhando o interesse pe-

los processos e pelas transformações ocorridas no âmbito da comunicação.

Formulações teóricas importantes para nosso problema de pesquisa, como gênero tele-

visivo, formato industrial e o mapa das mediações (MARTÍN-BARBERO, 2015), são aciona-

das com base nos esforços de operacionalização desenvolvidos e articulados pelos pesquisa-

dores do grupo, interessados em viabilizar análises que possibilitem articular os produtos co-

municacionais a uma perspectiva processual que diga das transformações e dos vínculos entre

a comunicação e os estudos culturais.

Conformam nosso corpus de análise as seis temporadas do The Voice Brasil, exibidas

pela Rede Globo entre 2012 e 2017. Devido à dificuldade de acesso ao material, a análise da

3a temporada (2014) ficou comprometida, sendo possível apenas a inclusão do primeiro episó-

dio dessa edição e alguns fragmentos soltos disponibilizados no Youtube. As temporadas de

2012, 2013 e 2015 (1a, 2a e 4a, respectivamente) tiveram a análise parcialmente prejudicada

por essa mesma indisponibilidade de material de acervo, mas foi possível incorporar mais da

metade dos episódios dessas edições.

As temporadas mais recentes, a 5a e a 6a (2016 e 2017), foram acrescidas na íntegra ao

corpus, totalizando um conjunto de análise que considera 60 dos 80 episódios produzidos e

transmitidos na televisão aberta brasileira. As edições de 2016 e 2017 foram acessadas através

do Globoplay, plataforma de streaming de vídeos sob demanda da Rede Globo, enquanto as

demais foram obtidas em sites de compartilhamento, já que a seção de arquivo gerada pela
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emissora disponibiliza apenas a temporada mais atual do programa.
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1 “AUDIÇÕES ÀS CEGAS”: O THE VOICE BRASIL SOB A ÓTICA DOS FORMA-

TOS

Concebido originalmente em 2010 pelo holandês Jon de Mol, o  The Voice  é um dos

principais destaques do vasto catálogo do grupo Talpa, companhia que atua no mercado de

criação, produção e distribuição de formatos televisivos e que é responsável pela manutenção

dos direitos de competições de talento similares, tal como The Next Boy/Girl Band e Dance

Dance Dance. De acordo com as informações veiculadas no site oficial3 da empresa, a compa-

nhia fundada originalmente na Holanda mantém unidades específicas voltadas para o desen-

volvimento e o licenciamento de seus produtos (Talpa Content e  Talpa Global,  respectiva-

mente), além de divisões/parcerias n a América do Norte, Oriente Médio, Oceania e África,

para onde muitos de seus formatos são exportados.

O The Voice Brasil é uma das 514 reconfigurações locais do formato The Voice, licen-

ciado pela Talpa e suas subdivisões. O programa brasileiro é produzido e veiculado pela Rede

Globo desde 2012, na televisão aberta nacional, e avança hoje para a sua sétima temporada –

a última foi transmitida entre setembro e dezembro de 2017, nas noites de quinta-feira.

Feita essa contextualização, este capítulo inicial busca compreender de que maneira o

The Voice Brasil (Rede Globo) se estabelece como expoente local do formato televisivo The

Voice (Talpa). Para tanto, recorremos a autores que compreendem o conceito de formato tele-

visivo nessa perspectiva mais circunscrita, associada a produtos como o The Voice, ao mesmo

tempo  em  que  articulamos  tais  proposições  às  ideias  desenvolvidas  por  Martín-Barbero

(2015) sobre formatos industriais. Interessa-nos em especial o modo como este último autor

articula seu conceito a um circuito de comunicação que se realiza na diacronia das matrizes

culturais e em uma sincronia que leva em conta não só as lógicas de produção, mas também

as competências de consumo.

Nesse sentido, apesar de o formato industrial proposto por Martín-Barbero (2015) ser

mais abrangente do que o tipo de reprodução implicada em casos como o The Voice, em que

um produto licenciado serve de referência em torno da qual se articulam edições feitas em di-

ferentes contextos, consideramos que as formulações do autor são um importante auxílio para

entender o conceito de formato tal como ele é operacionalizado no The Voice Brasil. Isso sig-

3 Cf. TALPA – About Talpa Media. Disponível em: <https://www.talpa.tv/About>. Acesso em: 31/12/2017.
4 Cf. TALPA – The Voice. Disponível em: <https://www.talpa.tv/TheVoice>. Acesso em: 31/12/2017.
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nifica dizer que, apesar de entendermos a diversidade de usos e de aplicações para o termo, o

formato que buscamos explorar nesta análise é justamente aquele que se reconhece pela asso-

ciação a uma licença, mas cuja dinâmica avança para muito além daquilo previsto em contra-

to.

Assim, é com base no circuito de análise comunicativa que Martín-Barbero (2015)

chama de mapa das mediações que nos voltamos às materialidades do The Voice Brasil.  Ao

considerarmos o programa como um exemplo daquilo que o autor irá chamar de “formatos in-

dustriais”, assumimos uma perspectiva de análise que busca pistas sobre o funcionamento de

um formato que se deixa ver nas estratégias lançadas pelos produtores, mas também no pro-

cesso ativo de apropriações e ressignificações desenvolvidas por parte das audiências locais.

Isso significa dizer que, embora muitas vezes recorramos a formulações de autores que enfati-

zam as instâncias da produção, o circuito do mapa das mediações que norteia a nossa análise

requer tensionar essa perspectiva centrada em instrumentos e técnicas. Apesar de não negar a

importância das esferas de emissão, a proposta metodológica de Martín-Barbero (2015) nos

instiga a pensar o The Voice Brasil a partir das articulações que o programa desenvolve com o

produto estrangeiro que lhe dá origem, com as demais competições de canto televisionadas

(nacionais e internacionais) e com as audições locais, as quais, ao assistirem ao programa, res-

significam os sentidos inicialmente pretendidos em suas múltiplas trajetórias de leitura.

Com isso em vista, dividimos o capítulo em três partes.

A primeira apresenta com mais detalhes o mapa das mediações, proposta metodológica

desenhada por Martín-Barbero em Dos Meios às Mediações (20155) para incluir a instância da

recepção em um circuito comunicacional que se move em eixos sincrônicos e diacrônicos e é

acessível não através de meios ou técnicas, mas de mediações históricas e sociais que denun-

ciam a dimensão cultural dos processos comunicativos.

 Norteados por esse trajeto e pelas mediações ali convocadas (tecnicidade, institucio-

nalidade, socialidade e ritualidade), buscamos observar de que modo a edição brasileira arti-

cula suas marcas aos referenciais de formato, seja na maneira como os produtores e a crítica

nacional constroem, reconhecem e disputam esse conceito, seja na forma como ele é percebi-

do  pelos  autores  que  se  dedicam  ao  tema  (CHALABY,  2011,  2012,  2016;  CHAMBAT-

HOUILLON, 2007; MORAN, 1998, 2009; MORAN; KEANE, 2006; MORAL; MALBON,

5  A obra foi publicada pela primeira vez em 1987 pela Gustavo Gili (Barcelona); no Brasil, tornou-se conhecida
a partir da primeira edição brasileira, em 1997, pela editora da UFRJ (Rio de Janeiro). Cf. INFOAMÉRICA –
Teoria  –  Martin  Babero.  Disponível  em:  <http://www.infoamerica.org/teoria/martin_barbero1.htm>.  Acesso
em: 31/12/2017.
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2006; WAISBORD, 2004). É nessa direção que procuramos entender o formato a partir da di-

nâmica de funcionamento da competição realizada pela Rede Globo, o que inclui as fases da

disputa, as funções dos técnicos, os horários e dias escolhidos para a exibição e os elementos

inseridos na tentativa de compreender o The Voice e o The Voice Brasil na relação com os de-

mais programas de competição de canto.

Na segunda etapa retomamos as principais considerações levantadas nesse primeiro

momento. No processo, procuramos nos afastar da perspectiva de formato como um instru-

mento inexorável de homogeneização e dominância para pensar numa rede complexa de flu-

xos e forças e de usos e apropriações que permitem a um programa associado a um produto

estrangeiro reivindicar para si um lugar de representante da música nacional, disputando senti-

dos em torno de uma brasilidade que é constantemente acionada ao longo dos episódios e das

temporadas.

Na terceira e última parte, acompanhamos o circuito pretendido por Martín-Barbero

(2015) e posicionamos o The Voice Brasil no esquema de análise do mapa das mediações. O

objetivo é tentar entender (com base no que foi detectado anteriormente) de que forma o pro-

grama opera enquanto formato a partir das mediações de institucionalidade, tecnicidade, soci-

alidade, ritualidade e das relações ele desenvolve com as matrizes culturais do eixo diacrônico

do mapa.

Dito  isso,  passamos então à  contextualização do  The Voice (Talpa)  e  o  The Voice

Brasil (Rede  Globo),  resumidos  aqui  como  uma  competição  televisionada  em  que  os

participantes são gradualmente eliminados a cada episódio até que só haja um vencedor. Os

candidatos são divididos em times liderados por nomes reconhecidos na indústria da música,

os quais atuam como técnicos/jurados. A trajetória começa nas audições às cegas e desemboca

numa série de etapas até chegar ao episódio final, que é exibido ao vivo para uma audiência

convocada a votar em seu concorrente favorito.

No Brasil, o painel de técnicos em 2017 foi composto por Carlinhos Brown, Lulu San-

tos, Michel Teló e Ivete Sangalo, embora Cláudia Leite (2012-2016) e Daniel (2012-2014) te-

nham feito parte da bancada (sendo substituídos por Sangalo e Teló, respectivamente). Recen-

temente o programa concluiu sua sexta temporada, transmitida entre setembro e dezembro,

nas noites de quinta-feira. 

Desde sua estreia, em 2012, a versão brasileira é apresentada pelo jornalista Tiago Lei-

fert, que ganhou projeção nacional nas coberturas do Globo Esporte e de eventos como os Jo-
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gos Olímpicos de Pequim (2008) e a Copa do Mundo da África do Sul (2010). Outras media-

doras do programa são Daniele Suzuki (1a  e 4a temporadas), Miá Mello (2a temporada), Fer-

nanda Souza (3a temporada) e Mariana Rios (5a e 6a temporadas). As quatro se revezam, a de-

pender da temporada, num papel semelhante ao de repórteres, ora entrevistando e dando su-

porte às famílias e aos candidatos (função também desempenhada por Leifert), ora mediando

a relação que se estabelece entre o programa e espectadores ativos nas redes sociais, ora fa-

zendo o merchandising das empresas anunciantes do The Voice Brasil.

Antes de avançar para uma descrição mais detalhada, julgamos necessário fazer algu-

mas considerações. Em primeiro lugar, advertimos que, embora versão holandesa tenha sido a

primeira a ser criada, o programa estadunidense (exibido pela NBC6) é acionado por diversas

vezes durante nossa descrição e análise, inclusive em comparação ao contexto brasileiro. Ain-

da que não seja a forma originalmente desenvolvida pelo grupo Talpa (detentor da licença do

The Voice), consideramos que a releitura produzida nos Estados Unidos funciona muitas vezes

como matriz para várias das reconfigurações locais do formato, dado o seu amplo alcance e

circulação no Brasil e em outros territórios. Isso porque, enquanto a versão holandesa perma-

nece desconhecida para produtores e espectadores brasileiros, o Canal Sony Brasil tem exibi-

do, desde 2013 (ALCANTARA, 2013), o programa estadunidense para o público da televisão

a cabo, ajudando a consolidar repertórios, expectativas e competências de produção e consu-

mo frequentemente associadas à versão veiculada nos Estados Unidos.

Importa assinalar ainda que a contextualização que se segue não se restringe ao The

Voice (Talpa) e ao The Voice Brasil (Rede Globo), abarcando também a rede de inspirações e

referências que ajudam e ajudaram a compor o que estamos aqui compreendendo por “este

formato”, em seu constante processo de reconfiguração e reorganização. Entre as produções

internacionais, títulos como Idols (Fremantle Media) e The X-Factor (SYCOtv) não só contri-

buíram para consolidar modos de fazer relacionados a esse tipo de proposta, cada uma a sua

época, como serviram de inspiração, em algum nível, para o The Voice, tal como o conhece-

mos hoje. Ao mesmo tempo, uma recuperação histórica aponta o programa de rádio e de tele-

visão The Original Amateur Hour (criado nos anos 1930) como uma possível matriz do The

Voice, instituindo competências ligadas à transmissão midiática de shows de talentos e de ca-

louros muito antes dos formatos de competição de canto se popularizarem.

6 A NBC (National Broadcasting Company) é uma rede de telecomunicações comercial dos Estados Unidos que
possui uma emissora de rádio (NBC Radio) e um canal de televisão aberta com o mesmo nome. A empresa foi
fundada em 1926.
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Das produções brasileiras,  Qual é  a Música (Record/SBT),  Programa do Raul Gil

(SBT) e as releituras locais de  Fama  (Rede Globo),  Ídolos (SBT/Rede Record) e  Popstars

(SBT) funcionam de modo semelhante, ajudando a construir no Brasil repertórios de produção

e consumo que se associam ao The Voice e seus expoentes. Os Festivais da Canção, populares

na década de 1960, também são acionados nesse processo, em especial pela maneira como pa-

recem consolidar a televisão como um espaço legítimo de divulgação dos novos talentos da

indústria fonográfica.

Essa retornada das especificidades do contexto brasileiro inclui ainda os programas de

auditório, que aparecem como matrizes televisivas importantes do cenário local, instituindo e

consolidando certas expectativas e repertórios, pelo modo como desenvolviam, à época, suas

competições de calouros. É nesse sentido que títulos como Buzina e Discoteca do Chacrinha

(MEMÓRIA GLOBO, 2018) emergem como referências que ajudam a atribuir sentidos espe-

cíficos ao The Voice Brasil. De certa maneira, eles parecem ser acionados nas trajetórias de

leitura de um programa que, mesmo vinculado a um formato televisivo internacional, opera na

articulação com as particularidades do contexto nacional.

1.1 O THE VOICE BRASIL VISTO PELO MAPA DAS MEDIAÇÕES

Quando Martín-Barbero escreveu Dos meios às mediações ([1987] 2015), ele o fez to-

mando como base uma perspectiva que deslizava da ênfase dos meios para pensar na centrali-

dade das mediações sociais nos processos comunicativos e de produção de sentido.

Relativizando o pensamento que pressupõe a tecnologia como o grande mediador “en-

tre as pessoas e o mundo” (MARTÍN-BARBERO, 2015, p.20), o autor defendeu o papel de

mediações históricas e socioculturais como norteadoras de uma comunicação que tem menos

a ver com instrumentos ou técnicas do que com a cultura (2015, p.28). Nesse sentido, à medi-

da que evidencia um processo que envolve não apenas o conhecimento, mas o esforço ativo

implicado no ato de reconhecer, o autor promove um deslocamento metodológico importante

que atenta para a comunicação também a partir de uma outra perspectiva: a da recepção.

Resgatar a importância desse âmbito, acredita o autor, é uma forma de não perder de

vista a comunicação como um lugar de resistências, disputas, usos, apropriações e ressignifi-
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cações (2015, p.28). Desse modo, ao observar o papel dos dispositivos de produção e dos apa-

ratos tecnológicos, ele o faz tendo em vista o tensionamento e o enfrentamento implicados em

um processo comunicativo que não se fecha nos códigos e estratégias de produção, mas que

avança para os rituais de consumo, reconhecimento e percepção, que têm lugar, não por acaso,

nas instâncias da recepção (2015, p.27).

É sob esse olhar que reveste as tecnologias e os meios de uma “complexidade social e

perceptiva” (2015, p.12) que tentamos entender o conceito de formato em sua relação com o

The Voice Brasil. Em articulação com os referenciais propostos por outros estudiosos dos for-

matos televisivos, recorremos ao mapa das mediações (FIGURA 1) como uma ferramenta me-

todológica, a fim de explorar as maneiras como o programa se constrói enquanto formato,

mantendo em perspectiva a importância das estratégias e instrumentos de produção, mas tam-

bém o processo de “ativação de novas e velhas competências de leitura” (2015, p.17).

Figura 1 - Mapa das mediações conforme proposta apresentada por Gomes (2011a)

Fonte: Imagem elaborada por Mota Júnior (2016), a partir de proposta de Gomes (2011a), que inclui
o gênero televisivo no centro do circuito apresentado por Martín-Barbero (2015). 

No esquema de análise proposto por Martín-Barbero (2015), o mapa se apresenta em

dois eixos. O diacrônico, de longa duração, é aquele que une os formatos industriais às matri-

zes culturais e permite atentar para as articulações possíveis entre movimentos sociais, discur-

sos públicos e formas de comunicação coletiva (2015, p.16). Para o autor, esse eixo ajuda a

pensar nos processos históricos e no modo como eles originam gramáticas discursivas que in-
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formam “saberes narrativos, hábitos e técnicas expressivas” e “tramas de cumplicidades entre

discursos hegemônicos e subalternos” (2015, p.17). O eixo sincrônico, por sua vez, refere-se a

um tempo mais imediato, que mobiliza competências de recepção e produção específicas de

um presente que é também entrecortado por elementos formados no passado. Nesse sentido, à

medida que se apresentam de forma articulada, os dois eixos (diacrônico e sincrônico) denun-

ciam um processo comunicativo que, para o autor, é permeado por “resíduos e inovações”,

“anacronismo e  modernidades”  e  por  um coabitar  de  diferentes  tempos  históricos  (2015,

p.17).

A institucionalidade, a tecnicidade, a socialidade e a ritualidade assinaladas no esque-

ma correspondem às mediações implicadas no ato de comunicar e se referem às tensões de um

processo caracterizado por um movimento permanente de disputa de sentidos, usos e práticas.

É através delas que o autor acredita ser possível vislumbrar o processo comunicativo em sua

unidade e na “vinculação com a cultura, a política e a sociedade” (GOMES, 2011a, p.114).

A socialidade liga as matrizes culturais às competências de recepção e faz lembrar as

“trama das relações cotidianas” e uma “práxis comunicativa” que retoma “modos e usos cole-

tivos de comunicação”, sendo constantemente interpelada por atores sociais e suas relações

com o poder (MARTÍN-BARBERO, 2015, p.18). Essa mediação se relaciona aos modos de

reconhecimento “da experiência coletiva da vida cotidiana” (GUTMANN, 2014, p.190) e de

apropriação das “práticas e valores institucionalizados” (2014, p.230). Em articulação com as

demais, a socialidade possibilita observar os processos comunicativos “não só do ponto de

vista das determinações e estruturas”, mas também “das apropriações cotidianas” (GOMES,

2011a, p.119). 

A institucionalidade conecta as matrizes culturais às lógicas de produção e diz de “in-

teresses  e  poderes  contrapostos”  que  regulam os  discursos  (MARTÍN-BARBERO,  2015,

p.18). Para o autor, essa mediação dialoga com o Estado em defesa de uma estabilidade à or-

dem constituída, mas também com os cidadãos em “busca de outras institucionalidades”. Ela

faz olhar, portanto “para a regulação dos discursos públicos, as ações e valores instituídos que

afetam os meios, o Estado, as organizações sociais, as empresas e o cidadão” (GUTMANN,

2014, p.189).

A tecnicidade é considerada por Martín-Barbero (2015, p.18) como um operador per-

ceptivo e uma destreza discursiva relacionada não tanto aos aparatos, mas aos usos, saberes,

apropriações e competências desenvolvidas ao redor e por causa deles. Nesse sentido, ela é
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pensada menos como técnica e mais como “a expressão material de uma nova percepção”

(2015, p.83).

As ritualidades, por fim, guardam relação com o “nexo simbólico que sustenta toda a

comunicação” e remetem a um processo em que ritmos, repetições e memórias se traduzem

em “gramáticas de ação” capazes de orientar o esforço demandado nos atos “do olhar, do es-

cutar e do ler” (MARTÍN-BARBERO, 2015, p.19). Essa mediação tem a ver, portanto, com as

trajetórias de leitura que “regulam a interação entre os espaços e tempos da vida cotidiana e os

espaços e tempos que conformam os meios” (2015, p.19), relacionando-se às “condições soci-

ais de gosto, posses e saberes de gênero, hábitos de convivência com a cultura oral, letrada,

audiovisual” (GUTMANN, 2014, p.192). Para Gomes (2011a), “a mediação da ritualidade

convoca olhar para os diferentes usos sociais dos meios e as múltiplas trajetórias de leituras,

as quais são sempre ligadas às condições sociais do gosto, aos hábitos familiares de consumo

cultural  e midiático,  aos saberes constituídos na memória étnica,  de classe ou de gênero”

(2011a, p.120).

É a partir da visão de Martín-Barbero (2015) sobre o processo comunicativo (e das

mediações que o tornam acessível) que buscamos entender o formato na maneira como ele é

operacionalizado no The Voice Brasil. Interessa-nos, em especial, o modo como esse circuito

analítico possibilita observar as apropriações e as práticas do cotidiano sem, no entanto, se

desligar dos “processos de produção, da consideração da concentração econômica dos meios,

da reorganização da hegemonia política e cultural  em nossas sociedade" (GOMES 2011a,

p.121-122).

A imagem mostrada acima (FIGURA 1) ilustra a proposta de Gomes (2011a) para in-

cluir o gênero televisivo no centro do circuito de análise desenvolvido por Martín-Barbero

(2015). Para a autora, o entendimento de Martín-Barbero acerca dos gêneros televisivos como

estratégias de comunicação leva a pensar não só no âmbito da emissão (GOMES, 2011a,

p.123-124), como também no da recepção, que se refere às formas de reconhecimento numa

comunidade cultural (GOMES, 2011a, p.124). Essa perspectiva, em que o gênero funciona

nas articulações entre lógicas de produção, recepção, formatos industriais e matrizes culturais,

é o que justifica seu posicionamento “no centro do mapa das mediações, naquele ponto de en-

trecruzamentos onde o autor [MARTÍN-BARBERO] acredita poder investigar as relações en-

tre comunicação, cultura e política” (GOMES, 2011a, p.124-125).

Nessa direção, Gomes (2011a, p.126-127) argumenta que “pensar o gênero televisivo
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como uma categoria cultural e colocá-lo no centro do mapa das mediações implica [...] um

olhar que efetivamente procure compreender os elementos de distintas temporalidades e ori-

gens que configuram o processo cultural”. A autora evidencia a importância das transforma-

ções e dos processos culturais para o entendimento dos modos como esses elementos são sig-

nificados (2011a, p.127).

Embora o conceito de gênero televisivo venha a ser explorado no próximo capítulo,

essa perspectiva de transformação cultural norteia desde já a nossa perspectiva de análise.

Uma vez posicionado no extremo equivalente aos “formatos industriais” do mapa das media-

ções, a análise do The Voice Brasil se volta para as pistas de um formato que se realiza nas

instâncias de produção, mas também na recepção, e em um presente em torno do qual se arti-

culam diferentes tempos históricos.

Nesse sentido, o primeiro tópico dessa subseção vai às reportagens e críticas nacionais

para observar como os produtores e telespectadores percebem um programa que é, muitas ve-

zes, caracterizado como uma “versão local” ou “nacional” de um produto estrangeiro. A partir

da relação entre o formato e uma pretensa “forma original”, buscamos entender como o con-

ceito é acionado no e através The Voice Brasil, em discursos que frequentemente fazem refe-

rência a essa ideia de que haveria um “molde” ou “modelo” a ser copiado.

O segundo tópico analisa as fases da competição, para pensar como o formato opera

frente às particularidades do contexto brasileiro. O ponto de vista adotado enxerga as mudan-

ças não como fraquezas de um programa hesitante, mas vestígios de um produto que disputa

espaço com formas e gêneros hegemônicos no cenário televisivo nacional.

O último tópico busca ver como o The Voice Brasil e o The Voice instituem uma iden-

tidade própria na relação (de continuidade ou ruptura) com os programas de competição de

canto que vieram antes deles. É nesse momento que procuramos observar o produto pelo viés

de historicidades que embaralham diferentes temporalidades e de matrizes culturais associa-

das a um programa que, embora recente, articula-se a formas mais antigas.

1.1.1 Das disputas em torno do formato

Quando a Rede Globo define o  The Voice Brasil em suas redes oficiais, a emissora
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aposta prioritariamente em termos que denotam o aspecto da competição e da disputa materia-

lizadas diante das câmeras, muitas vezes enfatizando a associação do programa à reality tele-

vision, através de termos como reality show ou reality musical. É nesse sentido que a sauda-

ção do Facebook dá boas vindas ao internauta que acessa “a página oficial do The Voice Bra-

sil, o reality musical que revela a nova voz do país”. É também nesse sentido que o apresenta-

dor Tiago Leifert inaugura a 1a temporada (2012) falando em nome de “uma competição mu-

sical diferente de tudo o que existe”.

Esses tensionamentos acerca da apropriação da reality television pelo The Voice Brasil

aparecem em maiores detalhes no capítulo 2, que abordará como o programa atualiza marcas

reconhecidas como dos reality shows e da reality TV para instituir um censo de realidade es-

pecífico à competição. Por ora, essas definições são antecipadas apenas para sinalizar as apos-

tas dos discursos oficiais, que nas redes sociais e no site da Rede Globo se referem ao The

Voice Brasil sob esses dois pontos de vista, poucas vezes fazendo menção ao programa como

um expoente do formato The Voice.

A ideia de formato, no entanto, se deixa entrever em outras circunstâncias e em outras

formulações. Uma matéria veiculada em 2015 no Portal Ego, ligado à Rede Globo, faz essa

articulação para tratar de exigências contratuais que obrigariam “a renovação dos técnicos de

tempos em tempos”. Na notícia, que discute a adição da cantora Ivete Sangalo à equipe do

The Voice Kids, Creso Macedo (um dos diretores do programa) depõe para dizer que “o for-

mato mundial às vezes pede esse tipo de rotação” e que por esse mesmo motivo o técnico Da-

niel teria sido substituído por Michel Teló naquele ano (DEZAN, 2015).

Do modo como foi construída, a matéria parece evocar a ideia de formato em um sen-

tido que remete, de alguma forma, à relativa perda de autonomia da Rede Globo no comando

de seu programa, já que a emissora precisaria responder a obrigações contratuais que exigem

a adoção de diretrizes tão específicas quanto um rodízio de técnicos. O formato estaria associ-

ado, então, a uma espécie de modelo de referência que condensaria regras e recomendações

sobre o programa.

Esse mesmo discurso acerca de um formato que responde a um “molde” aparece no

depoimento do apresentador Tiago Leifert divulgado em uma matéria da Veja sobre a 2a tem-

porada do The Voice Brasil (2013). “Ficar de costas muda tudo mesmo, e só a voz acaba im-

portando. É o melhor jeito de selecionar a voz. Uma história emocionante poderia pesar e

muito na escolha, aí a proposta do formato não funcionaria, né?”, é o que Leifert diz na repor-
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tagem de Silva (2013b), aludindo a uma espécie de modelo (a “proposta”) a ser reproduzido

pela Rede Globo.

Esse formato, que responde a regras impostas pelos detentores da licença, é tensionado

por perspectivas como a matéria publicada no site da Caras, que recapitula algumas das re-

gras criadas pelo diretor de núcleo, José Bonifácio Brasil de Oliveira (Boninho), nas duas pri-

meiras temporadas do programa, ressaltando a autonomia e, em alguma medida, a arbitrarie-

dade por trás dessas novas normas. “No começo do mês, Boninho criou o ‘Salvei’ na fase do

‘Tira-Teima’ [...], só que uma semana depois, ainda na mesma fase, resolveu tirar do ar a no-

vidade e prejudicou outros candidatos que poderiam ser salvos e continuar na atração” (AZA-

NHA, 2013, s.p.). Embora a notícia assuma um ponto de vista que deixa entrever descontenta-

mento, incongruência e até mesmo injustiça nas decisões do diretor, o texto vai de encontro ao

anterior, que enfatiza a subordinação do programa a sua licença e à forma a que ele reporta.

Para além dos discursos que investem nessa perspectiva contratual (ora mais e ora me-

nos livre para mudanças), o formato televisivo é também acionado por um viés comparativo,

que muitas vezes toma como “molde” a versão dos EUA, e não a holandesa. Nesses casos,

mesmo que o termo “formato” não seja de fato citado, ele é convocado no modo como os dis-

cursos procuram definir o The Voice Brasil como uma “versão local”. Uma matéria divulgada

no site Ligado em Séries, por exemplo, refere-se ao The Voice Brasil como “a versão nacional

do reality musical da NBC” (GARCIA, 2012b), mesmo que a National Broadcast Company

(NBC)7, emissora que transmite o programa estadunidense, não seja de fato a detentora dos

direitos do formato.

De modo semelhante, uma notícia divulgada no Portal Ig, às vésperas da estreia da 2a

temporada (2013), inicia o texto com o seguinte paralelo: “Na semana em que o ‘The Voice’

levou a melhor no  Emmy Awards como Melhor  Reality Show dos Estados Unidos, a versão

brasileira do programa, comandado por Boninho, foi apresentada à imprensa nos estúdios do

Projac” (RAMOS, 2013).

Em uma abordagem parecida, uma postagem veiculada na coluna Outro Canal (Folha

de S. Paulo) sugestivamente informa ao leitor sobre a viagem dos diretores José Bonifácio

Brasil de Oliveira e Creso Macedo a Los Angeles, para assistir às gravações do  The Voice

7 A National Broadcast Company (NBC) é um dos principais canais abertos dos Estados Unidos. A emissora
transmitiu/transmite seriados como Friends,  The Office, ER, 30 Rock,  Seinfeld, Days of Our Lives,  Saturday
Night Live, além de telejornais e talkshows. Além do The Voice, a NBC exibe a competição America’s Got Ta-
lent, derivada do formato Got Talent da FremantleMedia. Ali, o foco deixa de ser exclusivo na música e se ex-
pande para talentos em geral.
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americano (MESQUITA, 2016). Tal notícia retoma o sentido de que a versão estadunidense

serviria em alguma instância de inspiração e modelo para o programa brasileiro – o que está

implícito na divulgação da viagem da dupla, presumidamente para observar de perto os mo-

dos de fazer acionados na versão dos EUA.

Essa ideia do The Voice estadunidense como uma referência central aparece em outras

críticas e resenhas e se desdobra em outras argumentações. Uma postagem divulgada no Blog

Chico Rei elogia a versão dos EUA sugerindo que o The Voice Brasil ainda teria “muito o que

aprender com o original”. Nesse jogo de oposição entre um e outro, o processo de obtenção de

licença e a reconfiguração do formato para outra localidade aparecem em termos segundo os

quais o problema do programa da Rede Globo estaria justamente no fato de ele não seguir à

risca um “modelo de referência”,  interpretado ali  como o  The Voice dos Estados Unidos:

“Você é a maior emissora de TV do Brasil, tem bala na agulha e resolve comprar a franquia do

reality show musical mais legal do mundo! Inclusive você pode copiar o formato todinho.

Mas nãããão, o que você faz? Vai lá e ó: caga o negócio todo” (MANHÃES, 2014, s.p.).

Com uma visão mais positiva acerca do programa, uma crítica publicada no site Papel

Pop, quando da estreia da atração brasileira na televisão nacional, vislumbra o processo de ou-

tra maneira, retomando uma comparação que dessa vez admite espaço para reformulações e

distanciamentos: “O que falta lá nós temos aqui. E o que faz grande falta aqui não deixa nada

ruim porque a personalidade do programa brasileiro já nasceu diferente” (CRUZ, 2012, s.p.).

Nesse sentido, mesmo quando o termo “formato televisivo” não é usado em críticas e

reportagens, o conceito é acionado por um discurso que caracteriza o The Voice Brasil como

um expoente local de um “molde inicial” (em grande parte tomando como referência a versão

dos Estados Unidos). Os tensionamentos, assim, surgem das perspectivas que ora celebram a

proximidade e semelhança a esse “modelo de referência”, ora enaltecem a identidade particu-

lar de um produto que,  embora derivado de outro programa, “já nasce diferente” (CRUZ,

2012, s.p.).

A distinção entre essas abordagens parece estar, portanto, no modo como esse “molde”

é percebido e na maneira como se espera que ele sirva de referência aos expoentes dele deri-

vados. Por detrás de uma crítica que defende a necessidade de “aprender com o original” está

a ideia de um modelo que deve ser reproduzido com precisão para assegurar qualidade. Ao

mesmo tempo, falar de uma adaptação que já “nasce” distinta do produto que lhe dá origem

traz a perspectiva de que a licença de um formato não necessariamente fornece acesso a um
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programa inalterável e pronto para ser replicado sem alterações, mas a um produto em suspen-

são, que é reconfigurado e remanejado em face das demandas de contextos diferentes. 

Para dar conta desses tensionamentos entre o formato televisivo e sua articulação com

o que seria uma “forma original”,  recorremos às formulações de Moran e Malbon (2006,

p.65). Na tentativa de entender o conceito, os autores retomam sentidos associados a estilo,

padrão, fórmula, arranjo, estrutura e organização para pensar num formato televisivo que ope-

re na associação com o contexto industrial e o sistema de produção em série, vistos como cru-

ciais para o processo de desenvolvimento e popularização de tais produtos. Segundo os auto-

res, um dos fatores-chave para a proliferação dos formatos tem a ver justamente com o fato de

a indústria televisiva, operando sob uma ótica industrial,  enxergar em fórmulas já testadas

uma possibilidade de reduzir o tempo, os custos e os riscos implicados na veiculação de um

novo programa para a televisão. 

Nessa linha de raciocínio, o conceito, tal como previsto pelos autores, oscila em duas

frentes. Na primeira, formato aparece como uma matriz organizacional, um esqueleto ou até

mesmo a crosta metafórica de uma torta que varia não em massa, mas em recheio (MORAN;

MALBON, 2006, p.20). Persiste nesses casos o sentido de um núcleo geracional em torno do

qual se articulariam episódios diferentes o suficiente para serem tratados como unidades vari-

adas, mas parecidos o bastante para não fazerem perder de vista seu reconhecimento como

parte do conjunto. Por esse ponto de vista, o formato constituiria aquilo que Moran e Keane

(2004, p.200) chamam de “processo sistemático de diferenciação pela repetição”, que opera a

singularização em torno de uma unidade.

Na segunda linha de raciocínio (não necessariamente desvinculada da primeira), o for-

mato televisivo surge nos termos de uma “acumulação de know-how e de informação específi-

ca” que nortearia o processo de adaptação em outros territórios8” (2006, p.26-27). O conceito

aparece então como “um pacote informativo que aumenta a adaptabilidade de um programa

em outro tempo e espaço” (2006, p.6), uma concepção que tensiona a ideia de uma casca ou

envoltório para pensar em dados organizados que, em alguma medida, acionam certos conhe-

cimentos no âmbito da produção.

No modo como desenvolvem essa segunda perspectiva, Moran e Malbon (2006) veem

8 No original: “the TV programme format is the accumulated store of specific information and know-how, that
provides the intelligence to reproduce an existing TV programme in another territory. Put another way, it is the
entire body of knowledge that has been gathered through the process of putting it all together, which allows
another television company in a particular territory to bypass development mistakes and pitfalls and reproduce
the success of a programme that was originally made elsewhere (Tradução nossa).
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os formatos televisivos como entidades múltiplas, compostas por documentos, dossiês e ma-

nuais que permitiriam detalhar e repassar as configurações de um determinado programa para

terceiros. Música da vinheta, tipografia do logo, nomenclatura das fases, especificações dos

sets de filmagem, dados demográficos e índices de audiência, normas, regras e softwares de

efeitos especiais, tudo isso entra na documentação que norteia o processo de produção de um

formato em outras localidades e culturas. Para os autores, a importância maior não está neces-

sariamente na informação bruta contida nesses manuais instrutivos, mas na “maneira única

como os conhecimentos se organizam” nesses arquivos (2006, p.65).

A ideia de uma “modelo original” detectada nas críticas e reportagens parece estar pre-

sente também nessas duas formulações. Na primeira, ela se associa à casca ou esqueleto que

preserva a unidade na diferenciação e na repetição. Na segunda, a “forma original” parece

subsistir como a referência a partir da qual se desenvolvem os manuais e dossiês que prescre-

vem modos de formatar.

Em alguma medida alinhado a essa última linha de argumentação, Chalaby (2016,

p.17) irá defender que um formato televisivo pode ser interpretado como um modo de produ-

ção específico que orienta a “transferência de expertise” entre os responsáveis por sua concep-

ção e os produtores e emissoras encarregados dos programas locais. Para ele, a licença é uma

peça crucial desse processo de transferência, não apenas por autorizar legalmente a veiculação

e a produção de uma nova versão em outro território, mas por garantir acesso aos pormenores

desse  modo específico  de  feitura,  instruindo  acerca  de  temas  diversos  como orçamentos,

scripts, sets de filmagem e procedimentos de casting para os técnicos, apresentadores e parti-

cipantes. A partir do modo como Chalaby (2016) desenvolve seu raciocínio, é possível dizer

que a ideia de “molde” ou “modelo” estaria associada a essa expertise que é repassada medi-

ante a obtenção de uma licença.

Seja como modo de produção ou compilação de dados, Chalaby (2016) e Moran e

Malbon (2006) parecem concordar que esses saberes acumulados, essenciais ao processo de

“transferência de expertise”, são a todo tempo atualizados pelos conhecimentos advindos das

experiências com os expoentes locais. Nesse sentido, obter uma licença de um formato televi-

sivo equivaleria a garantir acesso a um “conjunto elástico de possibilidades nos campos de

produção, finanças, marketing e transmissão9” que está continuamente em vias de expansão

9 No original: “Significantly, under standard format licensing agreement, these variations and additions to a tele-
vision format developed through adaptation become a further part of the format with ownership vested in the
original licensor. Clearly, under this type of permitted variation, there is no veneration of or long-term respect
shown to the early version of a format. Rather, as has already been noticed in the development phase, the for -
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(2006, p.70). 

Assim, à medida que informa técnicas, modos de fazer e conhecimentos atualizados e

refinados pelas experiências em outros territórios e épocas10 (2006, p.70), o formato televisivo

preserva a associação a essa “forma original”, mas o faz a partir de uma perspectiva na qual

ele deixa de ser percebido como uma forma acabada em si, completa e finalizada. O formato

estaria, ao contrário, sob constante processo de reconfiguração pelos saberes acumulados e

pelas competências desenvolvidas mediante os desafios impostos por outros contextos. 

Esse status de inconclusão dos formatos traz algumas implicações importantes para os

autores. A primeira delas diz respeito, justamente, à perda de uma referência ou “modelo” que

precise ser copiado à risca. À medida que se constitui como uma rede de conhecimentos em

constante atualização, a ideia de “molde original” inalterável cede espaço para uma outra

perspectiva que supõe uma natureza mutável de um formato, sempre suspenso para mudanças,

rearranjos e recombinações. Isso leva a pensar que os expoentes de um formato nunca se esta-

belecem em termos de mera cópia e réplica do “original”: eles são entrecortados a todo tempo

por alterações que denunciam as peculiaridades do sistema ou contexto em que serão reconfi-

gurados. 

A segunda implicação tem a ver com o abandono de uma concepção de formato cuja

qualidade seja mensurada tomando como referência uma suposta proximidade com a “forma

original”, numa escala em que as adaptações mais parecidas seriam preteridas às versões mais

destoantes. Ao contrário, Chalaby (2016, p.7) e Moran e Keane (2004, p.7) irão dizer que toda

licença de um formato televisivo prevê certo grau de flexibilidade, dada a importância de de-

mandas específicas  de um contexto local,  diferentes  em termos de recursos  de produção,

emissora de exibição e preferências de consumo. Nesse mesmo sentido,  Moran e Malbon

(2006) defendem que não existiria uma única maneira correta de adaptar, mas modos possí-

veis de formatar, circunscritos em um contínuo de possibilidades e que variam do radicalmen-

te diferente ao radicalmente similar (MORAN; MALBON, 2006, p.146).

 Isso abre espaço para pensar nos formatos como “processos de sistematização” em

que seguir as regras se revela tão importante quanto a sua transgressão (2006, p.146), embora

essa transgressão só seja permitida dentro de limites específicos que possibilitem preservar a

mat is seen as a loose and expanding set of possibilities across the fields of production, finance, marketing and
broadcast” (Tradução nossa).

10 No original: “Format package is always, potentially at least, less than fully matured, incomplete, ever ready to
incorporate further elements depending on experience in any particular territory and what the registered own-
ers seek to document from that specific experience” (Tradução nossa).
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identidade e a licença de um formato. 

As propostas de Moran e Malbon (2006) e Chalaby (2016) articulam um formato tele-

visivo que prevê espaço para modificações não só pelas demandas específicas de um contex-

to, mas pela perda de um modelo de referência completo e estável. Se essa abordagem parece

de alguma maneira alinhada à perspectiva que diz de um produto que “já nasce diferente”, a

retomada de regras e modos de fazer específicos faz lembrar também a necessidade de seguir

um trajeto pré-delineado, para assegurar semelhança a um modelo de referência, ainda que

esse modelo se revele sob constante alteração. Por detrás dessa ideia subsiste o esforço de

“aprender com o original” detectado em alguns dos comentários e críticas sobre o The Voice

Brasil. 

Com isso em vista, se essas formulações teóricas parecem retomar o mesmo jogo de

semelhança e diferenciação detectado nas reportagens sobre o The Voice Brasil, elas o fazem a

partir de um olhar que se volta em grande parte às instâncias da produção. Quando Moran e

Malbon (2006) e Chalaby (2016) falam de manuais e documentos que institucionalizam mo-

dos de fazer específicos associados a determinado formato televisivo, eles adotam o ponto de

vista dos realizadores, dos produtores e das emissoras responsáveis pelo desenvolvimento do

produto e de suas várias manifestações.

Essa perspectiva revela-se importante para pensar nos processos de emissão acionados

pelos formatos televisivos. Mas a comunicação, tal como vista por Martín-Barbero (2015),

aparece em um circuito que não se fecha na produção, mas avança para o esforço ativo de-

sempenhado nas instâncias da recepção. Isso significa dizer que, como ocorre para Martín-

Barbero (2015), os formatos são percebidos aqui como formas que acionam destrezas comuni-

cativas que passam pela esfera da emissão, mas só completam seu sentido nas disputas efetua-

das na ordem de um consumo nem sempre alinhado aos significados inicialmente pretendidos.

É com isso em vista que buscamos tensionar as ideias apresentadas por Moran e Mal-

bon (2006) e Chalaby (2016) acerca de formatos, em especial aquelas que fazem referência ao

modo de produção industrial e à acumulação de conhecimentos, know-how ou expertise, en-

tendidos como pontos-chave para os autores. 

Nesse sentido, procuramos incluir o âmbito da recepção às formulações então apresen-

tadas para tentar uma aproximação com o circuito comunicativo proposto no mapa das media-

ções de Martín-Barbero (2015), que não nega a importância da produção, mas atualiza o pro-

cesso para abarcar também os rituais de consumo.
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Na articulação pretendida, os documentos, técnicas e modos de fazer assinalados por

Moran e Malbon (2006) e Chalaby (2016) funcionariam como “dispositivos de produção”

(MARTÍN-BARBERO, 2015, p.65) que se associam às tecnicidades desenvolvidas no encon-

tro entre as lógicas de produção e os formatos industriais. Esse alinhamento ganha forças par-

ticularmente quando Moran e Malbon (2006, p.65) relativizam a importância da informação

bruta contida nos manuais instrutivos para pensar na “maneira única como os conhecimentos

se organizam”.

A ênfase no ato de organizar (que presume certos saberes e habilidades) permite entre-

ver uma perspectiva em que os manuais e regras importam menos do que as competências de-

senvolvidas ao redor e em decorrência deles. Tal ponto de vista parece estar mais afinado à

mediação da tecnicidade proposta por Martin-Barbero (2015), que se interessa menos pelos

instrumentos e mais pelos usos e destrezas apreendidas a partir deles.

No circuito interconectado formulado pelo autor, essas tecnicidades não atuam sozi-

nhas, mas interligadas às demais mediações apresentadas no modelo de análise. Elas se conec-

tam, por exemplo, a institucionalidades que, entre outras coisas, buscam preservar o valor co-

mercial de um formato.

Conforme a linha de raciocínio desenvolvida por Chalaby (2016), o domínio da exper-

tise associada a um formato vem de um esforço em manter o “conceito” (proof of concept),

isto é, uma espécie de “reputação” que seria relevante para a manutenção do valor mercadoló-

gico do produto. Para o autor, essa reputação é consolidada a partir dos índices de audiência e

do desempenho das versões em seus diversos territórios. Tais registros podem não garantir o

sucesso de um novo programa, mas permitem “um controle de riscos” (CHALABY, 2016,

p.16), o que serviria como incentivo à compra da licença. Em outras palavras, isso significa

dizer que, quanto mais sólida a reputação e quanto melhor a performance em outras localida-

des, mais atrativo é o conceito e mais valor de mercado o formato televisivo tem.

O interesse em preservar essa reputação, dirá o autor, surge em via de mão dupla. De

um lado, estão produtoras e emissoras locais atraídas pela relativa segurança oferecida no refi-

namento de saberes, no rastreio de índices de audiência e no controle de dados demográficos

que se tornam disponíveis mediante a compra dos direitos de um formato televisivo; do outro

lado, os detentores da licença interessados em expandir e fortalecer a reputação de seu produ-

to, ainda que, nesse processo, assumam o risco de criar uma versão local sem êxito, causando

prejuízos  à  imagem que  se  constrói  daquele  formato  (CHALABY,  2016,  p.18;  MORAN;
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MALBON, 2006, p.57).

Na aproximação com Martín-Barbero (2015), esse esforço em consolidar a reputação

poderia ser pensado em articulação à ordem das institucionalidades, mediação construída na

relação entre as matrizes culturais e as lógicas da produção e que opera através de uma regula-

ção dos discursos pautada por interesses e poderes específicos (2015, p.18). No caso do The

Voice Brasil, elas parecem remeter muitas vezes aos interesses e às políticas empresariais da

Rede Globo, emissora local que adquire o formato, e da Talpa, licenciadora do produto. 

 Nesse sentido, as institucionalidades se deixam perceber na preocupação em preservar

a “reputação” e, em alguma medida, o valor comercial do The Voice/The Voice Brasil. Trata-

se, nesse caso específico, de forças empresariais que se articulam aos modos de fazer do pro-

grama, com o objetivo de preservar a identidade do formato, a forma como ele é percebido e

valorado. As tecnicidades, nessa medida, estariam articuladas às vias para manter essa “ima-

gem”, em um esforço que aciona certos instrumentos e estratégias, mas, especialmente, que

ativa competências partilhadas, capazes de direcionar modos específicos de fazer.

Chalaby (2016, p.18) menciona o envio de consultores (flying producers) para acom-

panhar as equipes locais como um desses instrumentos de produção, assim como o detalha-

mento cuidadoso de documentos, como a bíblia de produção (production bible/format bible),

que contém informações sobre música-tema, títulos e fontes usadas no programa, orientações

sobre design de estúdio, perfil de técnicos e apresentadores e até diretrizes sobre movimentos

a serem efetuados pela câmera (CHALABY, 2011, p.299). As informações ali sistematizadas

norteiam acerca da estrutura, público pretendido, horários de exibição, tempo de programa,

escolhas de música,  orçamentos e  oportunidades de  merchandising (MORAN; MALBON,

2006, p.45). Mais do que isso, a bíblia busca preservar a coerência da imagem do formato nos

diferentes territórios e mercados que percorre, protegendo assim “as mecânicas do programa”

e alertando “sobre modificações mal-formuladas11” (CHALABY, 2011, p.295).

A aproximação com as tecnicidades de Martín-Barbero (2015) requer pensar a bíblia

de produção e o envio de consultores antes como instrumentos que convocam determinadas

destrezas apreendidas e partilhadas, no intuito de valorizar ou manter a reputação de um for-

mato, sua forma original e seu conjunto de expoentes. Elas dizem de saberes e competências

construídas paulatinamente na esfera de emissão, para serem aplicadas à rede de programas de

um formato, mesmo que nesse processo elas passem por ressignificações promovidas pelas

11 No original: “Thus a bible is intended to protect the show’s mechanics and guard against ill-thought modifica-
tions (Tradução nossa).
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audiências que consomem aqueles produtos e pelos produtores locais, com suas próprias refe-

rências e conjuntos de saber. Na perspectiva da emissão, a dinâmica e os tensionamentos sur-

gidos entre os flying producers e os profissionais locais pode ser vista como uma outra instân-

cia dessa disputa contínua implicada no processo de reconfiguração de um formato televisivo.

Assim, se os manuais são apresentados por Moran e Malbon (2006) e Chalaby (2016)

como objetos empregados com o intuito de preservar a coerência o valor comercial de um for-

mato que se ramifica em distintas unidades, por aqui compreendemos que elas respondem a

apenas uma parcela do circuito comunicativo. Esses modos de fazer e as habilidades apreendi-

das a partir de tais instrumentos são atravessados por conflitos, apropriações e contradições

que sugerem, tal como percebe Martín-Barbero (2015, p.27), um processo que avança para

além do esquema de emissores/dominantes e receptores/dominados e cuja audiência nem sem-

pre está alinhada às lógicas pretendidas na emissão. Às tecnicidades é preciso acrescentar,

portanto, os rituais de consumo e reconhecimento que respondem pela mediação que o autor

irá chamar de ritualidades (MARTÍN-BARBERO, 2015, p.27).

 Vinculada aos modos de percepção dos ritmos, repetições e memórias, as ritualidades

funcionam para Martín-Barbero (2015, p.19) como gramáticas de ação e trajetórias que nor-

teiam o olhar e a escuta “entre os espaços e tempos da vida cotidiana”. Essa mediação, que

une os formatos industriais às competências de recepção, refere-se aos modos de leitura acio-

nados por audiências que partilham referências, hábitos e competências culturais no processo

de consumo de um produto tal qual um formato televisivo.

A recepção também precisa ser acionada na perspectiva argumentativa que conecta os

formatos  aos  sistemas de  produção em série,  uma articulação vista  por  Moran e  Malbon

(2006) como crucial a produtos que operam na lógica capitalista e na “diferenciação pela re-

petição” (MORAN; KEANE, 2004). Essa associação não passa despercebida em Martín-Bar-

bero, que não por acaso se refere aos formatos como “formatos industriais”. A diferença pare-

ce estar no modo como esse contexto industrial é percebido pelos diferentes autores, pois em

Martín-Barbero (2015) a natureza mercadológica e comercial dos formatos vai além das re-

gras e dos modos de emissão, manifestando-se também nos rituais de consumo e nas habilida-

des desenvolvidas pelas instâncias de recepção em face às estratégias da indústria e do merca-

do.

No lado da emissão, o modo de produção industrial faz lembrar a dimensão mercado-

lógica que se revela presente nas materialidades que alcançam a tela. O uso constante do mer-
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chandising de serviços, mercadorias e empresas não é necessariamente exclusivo da dinâmica

dos formatos televisivos, mas denuncia um produto que opera cada vez mais sob uma lógica

comercial, à medida que se reconhece a ampliação de sua capacidade de circulação. 

Se, no princípio da década de 1990, um formato com dez versões em diferentes territó-

rios era considerado um exemplo de sucesso fora da curva (CHALABY, 2011, p.302), os anos

2000 trouxeram outros parâmetros para a distribuição, circulação e desempenho de tais produ-

tos. A popularização do que Chalaby (2011, 2016) chama de “superformatos” (Quem Quer

Ser Um Milionário – Celador, Survivor – Planet 24, Idols – Fremantle Media e Big Brother –

Endemol) evidencia uma mudança de atitude da indústria televisiva acerca de produtos antes

muito mais restritos em termos de alcance, número de empresas envolvidas e programas lan-

çados. Longe de serem exemplos de um sucesso isolado e ocasional, a popularização veloz

desses quatro formatos remete a uma congruência de fatores que tensiona o contexto televisi-

vo de então (CHALABY, 2011, p.303), promovendo, a partir dos anos 2000, uma reconfigura-

ção nos sistemas e instituições televisivas (MORAN; MALON, 2006, p.10) em um processo

estimulado em parte pela proliferação de “serviços televisivos, tecnologias e fornecedores”.

Sâo vários os fatores que organizam um cenário viável para essa mudança. Moran e

Malbon (2006, p.360) citam medidas de privatização e liberalização que, nos anos 1980 e

1990, abririam “os sistemas televisivos para fluxos de capital  e programação”,  instituindo

princípios da iniciativa privada às práticas televisivas da época. A quebra do monopólio dos

serviços de transmissão pública nos EUA e em países da Europa é vista também como um fa-

tor relevante à medida que possibilita a multiplicação gradual do número de emissoras e agen-

tes. Ao mesmo tempo, tecnologias de comunicação em vias de desenvolvimento e populariza-

ção ampliavam o acesso do público à televisão a cabo e nichos de consumo (CHALABY,

2011). As redes e emissoras criadas nesse contexto impulsionaram a demanda por conteúdo e

intensificaram a competição pelo mercado. 

Ao mesmo tempo, o advento de outras formas de tecnologia de recepção e armazena-

mento ampliava as possibilidades de interatividade e as funções da própria televisão, permi-

tindo gravar programas, rodar VHS, DVDs, videogames, e, mais recentemente, acessar à in-

ternet (MORAN; MALBON, 2006, p.10-11). De modo semelhante, aplicativos de troca de ar-

quivos on-line, redes de e-mail e plataformas de streaming de vídeos como o Youtube facili-

tam a circulação de dados e o acesso à informação mesmo entre grande distâncias. É nesse

sentido que Waisbord (2004, p.365) fala em uma rede interpessoal e tecnológica que conferi-
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ria aos profissionais da indústria a oportunidade de tomar conhecimento acerca das tendências

globais, tornando os formatos mais visíveis e mais acessíveis não só para os espectadores,

mas também para os produtores que monitoram essas redes em busca dessas licenças e tam-

bém de inspirações.

No lado da recepção, os formatos televisivos expandiram-se para outras mídias. No

caso específico do The Voice Brasil, o espectador é convidado a opinar sobre o programa nas

redes sociais, à medida que vários tweets foram exibidos no programa durante a 1a e a 5a tem-

poradas (2012-2016), a maior parte deles com comentários sobre os eventos ocorridos nos

episódios ou com elogios ao programa. Ao mesmo tempo, emojis12 personalizados dos técni-

cos foram disponibilizados em algumas temporadas para serem usados atrelados às hashtags

nas redes sociais (GSHOW, 2016)13. Do mesmo modo, um aplicativo14 sugeria a possibilidade

de simular uma experiência próxima a de um técnico no programa, oferecendo ao usuário a

chance de “opinar e interagir” com os acontecimentos do programa (GSHOW, 2015). 

Até a 5a temporada (2016), o The Voice Brasil apostou em uma espécie de ambiente de

interatividade, em que mediadoras como Daniele Suzuki liam tweets  dos internautas e apre-

sentavam o resultado de enquetes on-line, buscando prever e antecipar os favoritos ao título

do The Voice Brasil. Na 6a temporada (2017), ao mesmo tempo em que os tweets deixaram de

ser exibidos na tela e essa “sala” interativa saiu de cena, o sistema de votação excluiu telefo-

nemas e SMS, passando a ser feito exclusivamente em âmbito virtual, pelo site da emissora. O

The Voice Brasil retomou, assim, as ritualidades realizadas nesse ambiente digital.

1.1.2 Das fases do The Voice Brasil e do lugar dos formatos no contexto televisivo brasileiro

Criado em 2010 pelo holandês Jon de Mol, o The Voice se estrutura como uma compe-

tição que visa encontrar um novo talento da música, ou, seguindo os referenciais do próprio

formato, uma “nova voz”. Motivados por essa premissa, uma série de candidatos parte a estú-

dios de gravação, em busca do selo com uma gravadora e projeção nacional, submetendo-se a

12 Emojis são definidos pelo Oxford Living Dictionaries como imagens ou ícones digitais que são usados para
expressar uma ideia ou emoção (EMOJI, 2018). Os emojis são populares nas redes sociais com o Twitter e o
Whatsapp. 

13 The Voice Brasil e técnicos ganham emojis exclusivos. GSHOW, 2016. Disponível em: <http://gshow.globo.com
/participe/noticia/2016/12/voice-brasil-e-tecnicos-ganham-emojis-exclusivos.html>. Acesso em: 31/12/2017 .

14 Anúncio  disponível  em:  <http://especiais.gshow.globo.com/realities/the-voice-brasil/app>.  >.  Acesso  em:
31/12/2017 . 
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uma disputa que implica em ser selecionado por uma bancada de técnicos representantes de

gêneros musicais distintos.

Essa proposta não é inédita; muito pelo contrário, foi amplamente utilizada por uma

série de formatos que existiram antes do The Voice – e provavelmente será replicada por mui-

tos depois dele. Por isso, na articulação em torno desse mote central comum a tantos outros, o

The Voice parece investir em uma estratégia específica de diferenciação: a ideia de que, ao

contrário dos demais, ele é isento de prejulgamentos, completamente investido na busca por

aquilo que suas peças promocionais chamam de “a melhor voz”, a manifestação de um talento

que transcenderia aparências, vestimentas e origens.

Essa ideia se constrói em várias passagens da versão veiculada pela Rede Globo. Ao

explicar as regras do episódio de estreia da 2a temporada (2013), por exemplo, o apresentador

Tiago Leifert ressaltou para o público que “a idade, a roupa, a aparência do candidato não in-

fluenciam em nada nas escolhas, o que importa mesmo é a voz”. Do mesmo modo, em depoi-

mento logo no primeiro episódio da 1a temporada (2012), a técnica Cláudia Leite reiterou es-

tar ali “para escutar algo que emocione, não importa que cara a pessoa tenha”.

Estruturado como uma competição de canto que se afunila a cada nova etapa até que

só reste um vencedor, o The Voice mescla votações públicas com decisões de uma bancada de

técnicos especialistas para trilhar uma jornada que termina com a consagração dessa “grande

voz”. Embora se materialize com uma flexibilidade maior do que essa sistematização permite,

é possível pensar que o formato seja construído em torno de quatro etapas principais: as audi-

ções às cegas (blind auditions), as batalhas (battle rounds), os nocautes/tira-teimas (knockouts

rounds) e as apresentações ao vivo (live performance shows).

A primeira etapa do  The Voice (Talpa) corresponde às chamadas audições às cegas

(blind auditions) e talvez seja ela a fase que mais dê forças ao discurso construído pelo forma-

to sobre si mesmo de que ali “apenas a voz importa”. Nessa etapa, que se estende pelos episó-

dios iniciais da temporada, os candidatos são posicionados em cima de um palco e cantam

para a plateia do auditório e para quatro técnicos escalados para a temporada. Esses técnicos,

no entanto, têm suas cadeiras vermelhas suntuosas (que serão retomadas mais para frente) po-

sicionadas na direção oposta à dos participantes, o que impede qualquer contato visual e (su-

postamente) obriga um julgamento que vem não pelo olhar, mas pela escuta.

Parece pouco razoável presumir que esse movimento por si só seja capaz de garantir

uma avaliação isenta de pressupostos, que podem ser construídos a partir das marcas que es-
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capam no tom da voz, na seleção ou ritmo da canção e na reação de uma plateia (essa sim) vi-

sível para os técnicos. Essa parece ser, contudo, a aposta para diferenciar o The Voice da leva

de formatos de competição de canto criados a partir dos anos 2000, a exemplo de Idols (Fre-

mantle Media)  e  The X-Factor  (SYCOtv),  que também tinham como objetivo revelar  um

grande talento da música através de uma competição televisionada.

Esse discurso forjado para destacar o The Voice dos demais aparece logo nos cartazes

de divulgação, que apresentam o produto ao espectador. Uma publicidade da versão america-

na anuncia em letras garrafais que “a melhor voz triunfará” (tradução nossa para “the best

voice will rise”). O mesmo se dá nas peças brasileiras que, com dizeres enfáticos, prescrevem

que “o que importa é a voz” e que “quatro estrelas da música vão formar seus times, selecio-

nando os candidatos apenas pela voz” (FIGURA 2). Não por acaso, os técnicos aparecem na

imagem aguçando os ouvidos, como um esforço para escutar melhor.

Um discurso muito parecido está presente nas fotografias oficiais das diferentes ver-

sões do  The Voice, que enfatizam a composição característica de um cenário que inverte o

sentido das cadeiras do palco para a plateia. Essas imagens endossam a ideia de que a compe-

tição ali proposta (teoricamente) leva em conta apenas o talento vocal e não a aparência e/ou

os atributos físicos (FIGURA 3). Nesse sentido, parece estar justamente na etapa das audições

às cegas uma das principais marcas de diferenciação do The Voice em relação aos seus pares –

ou ao menos é assim que o formato parece querer ser visto.
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Figura 2 - Cartaz promocional da versão estadunidense do The Voice (à esquerda);
anúncio veiculado pela Rede Globo para o The Voice Brasil (à direita )

O  cartaz  promocional  do  The  Voice divulga  o  início  da  2a temporada  do  programa,
transmitida  em  2012  pela  NBC.  O  anúncio  da  Rede  Globo  divulga  a  estreia  da  1a

temporada do The Voice Brasil na grade de programação da emissora, nos meses finais de
2012: “Quatro estrelas da música vão formar seus times, selecionando candidatos apenas
pela  voz.  O  show  vai  começar.  Que  vença  a  melhor  voz.  Estreia  hoje,  logo  após
Temperatura Máxima”. 

Figura 3 - Imagem promocional da 1a temporada (2012) da versão estadunidense do The Voice (NBC)

A imagem promocional  da  1a temporada  do  The  Voice (NBC -  EUA) dá  destaque  às
cadeiras posicionadas no sentido oposto ao palco. Os quatro técnicos aparecem sentados
em meio ao cenário vermelho característico, enquanto os apresentadores situam-se logo
atrás, de pé.

Na dinâmica construída para as audições às cegas, as cadeiras giram coletivamente
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para o palco quando a apresentação chega ao fim ou individualmente quando um técnico acio-

na o botão de aprovação (FIGURA 4). No primeiro caso, o participante é eliminado da dispu-

ta. No último, dizeres luminosos estampados nas cadeiras tornam visível a frase “Eu quero

você” (tradução literal do inglês “I want you”) para oficializar que o concorrente foi aceito na

competição. Nas vezes em que um candidato é selecionado por mais de um técnico, cabe ao

participante escolher o time de que deseja fazer parte.

Importa dizer que a vitória de um concorrente implica também na vitória de seu men-

tor. Esse dispositivo do jogo serve de catalisador para as disputas entre os técnicos pelos can-

didatos que eles julgam mais fortes e potencialmente vencedores. É justamente nessa etapa

das audições às cegas que os técnicos precisam convencer um participante a se juntar à sua

equipe, mesmo que em momentos específicos do jogo os candidatos possam trocar de time,

conforme será visto adiante. 

No total, são formados quatro times, cada qual sob a tutela de um técnico diferente.

Como as equipes têm um número previamente estipulado de vagas a serem preenchidas, os

técnicos precisam ser estratégicos na hora de virar a cadeira para os candidatos sob teste. As

audições terminam quando todas as vagas são ocupadas.

Figura 4 - Audição às cegas da candidata Bella Stone (The Voice Brasil, 1a temporada, 2012) 

 

À esquerda, a participante se apresenta para técnicos ainda de costas. À direta, instantes depois, dois dos
quatro técnicos acompanham a performance de frente, após terem aprovado a interpretação da cantora.

As fases que sucedem essa primeira etapa são conhecidas como as batalhas e os no-
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cautes e elas exemplificam alguns dos vários momentos em que o The Voice se aproxima dos

embates esportivos para construir sua identidade diferenciada de formato. Com as lutas espor-

tivas, o  The Voice partilha a premissa de uma intensa competição, da qual surgirá um novo

ídolo. Assim, ao optar por palavras como “batalhas” e “nocautes” para dar nome às suas fases,

o formato subverte termos próprios dos confrontos físicos como no boxe e no MMA (mixed

martial arts ou artes marciais mistas) e os transporta para o universo dos duelos vocais, no

qual funcionam como uma metáfora. 

Esse mesmo esforço de aproximação se deixa ver no palco montado em forma de octó-

gono durante a fase das batalhas do The Voice Brasil, em referência às lutas de MMA. Nessa

etapa, dois candidatos de um mesmo time performam um dueto do qual apenas um se sagrará

vencedor (FIGURA 5). O desfecho de cada batalha fica a cargo do técnico, assim como as es-

colhas das duplas que se enfrentam nessa fase.

Em tempo, os técnicos podem selecionar participantes eliminados de outro time, na-

quilo que o formato instituiu chamar de “roubei” (steal). Há um número pré-determinado de

steals para cada técnico durante a fase das batalhas e eles geralmente catalisam momentos de

emoção, quando um candidato cabisbaixo, prestes a deixar a competição, é subitamente “sal-

vo”, permanecendo no programa para uma nova rodada, dessa vez em outro time.

Figura 5 - Batalha entre as candidatas Mylena Jardim e Kassia Márvila (The Voice Brasil, 5a temporada, 2016)

No cantor  superior  esquerdo,  as  duas candidatas  duelam em um palco cujo formato e as estruturas  laterais
remetem a um octógono de MMA, ainda que em versão estilizada. No canto superior direito, a mesma estrutura é
vista sob um outro ângulo, dessa vez incluindo a bancada de técnicos. O canto inferior esquerdo mostra o dueto
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em detalhe, com as candidatas lado a lado. No canto inferior direito, as concorrentes aguardam os comentários
dos técnicos junto ao apresentador Tiago Leifert, que se posiciona entre elas tal como um árbitro.

A etapa que se segue é chamada de nocautes.  Ela obedece a um princípio parecido

com o das batalhas, afunilando os candidatos que chegarão às apresentações ao vivo, a fase fi-

nal da competição. Dessa vez, duos, trios ou quartetos (a depender da adaptação ou da tempo-

rada) performam, cada um a seu tempo, pelo direito a uma vaga. O steal/“roubei” aparece de

novo, em quantidade ainda mais reduzida, tornando-se mais raro e, por isso, mais alardado.

Na edição estadunidense (que aparece aqui, vale lembrar, por ser a de maior circulação

internacional e a mais familiar para o público brasileiro, em comparação à holandesa), o voto

do público não costuma ser acionado já nessa etapa. Cabe à bancada de técnicos tomar as de-

cisões para o seu time, ainda que por vezes o auditório seja convocado a manifestar sua opini-

ão sobre a disputa e a bradar os nomes dos favoritos a permanecer na competição. 

Na versão brasileira, a fase foi traduzida como “tira-teima”, preservando assim a rela-

ção com os esportes e o sentido de momento decisivo de um embate, tal como seria um no-

caute. Por aqui, a participação do público às vezes é antecipada já nessa etapa, e a escolha de

quem avança para a fase seguinte combina voto popular com decisões dos mentores das equi-

pes, em uma transmissão que vira “ao vivo” quando o voto do público passa a ser acionado.

Na 1a temporada do The Voice Brasil (2012), não houve o tira-teima e a disputa se re-

sumiu à fase das audições às cegas, das batalhas e, então, das apresentações ao vivo, que con-

tinuaram até o episódio final da temporada. No segundo ano do programa (2013), o tira-teima

apareceu em cena pela primeira vez na edição brasileira, e as performances colocaram três

candidatos de um mesmo time numa disputa em que o menos votado pela audiência deixou o

programa. O técnico foi convocado para escolher, entre os dois cantores restantes, aquele que

seguiria na competição (FIGURA 6). Na 3a temporada (2014), por sua vez, os candidatos fo-

ram agrupados em quartetos. O mais votado pelo público avançou para a fase seguinte, e o

técnico escolheu um, entre os três restantes, para seguir no time
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Figura 6 - Tira-teima do The Voice Brasil (2a temporada, 2013)

No tira-teima da 2a temporada (2013), o candidato menos votado pela audiência foi obrigado a deixar a competi -
ção, e a outra vaga foi escolhida pelo técnico. A sequência de fotos retrata a dinâmica nessa fase da disputa. O
quadro superior esquerdo congela o momento em que a abertura para a votação é oficializada, antes mesmo das
performances acontecerem. O gráfico colorido com o vermelho característico do The Voice institucionaliza o ins-
tante em que os votos do público passam a ser computados. O quadro superior direito evidencia uma disposição
que coloca dois participantes sentados, esperando o término da apresentação de um terceiro. O quadro inferior
esquerdo mostra o tira-teima sob outro ângulo: um candidato aguarda no 1a plano, outro faz sua performance no
2o, enquanto os técnicos figuram ao fundo, avaliativos. O quadro inferior direito revela o momento em que o
apresentador Tiago Leifert ouve as considerações dos técnicos ao lado dos concorrentes, todos ansiosos pelo des-
fecho do confronto.

São necessárias ainda algumas ponderações a respeito dessa etapa. Como já dito, na 1a

temporada (2012), o tira-teima foi apagado do programa, que seguiu direto para as apresenta-

ções ao vivo. Na 4a temporada (2015), essa exclusão permaneceu em curso e a fase deu lugar

àquilo que os produtores chamaram de “rodada de fogo”. Nela, cada técnico escolheu 4 dos

14 participantes de sua equipe para avançar automaticamente à próxima etapa. Os outros dez

foram agrupados em trios e quartetos para disputar as duas vagas restantes, uma a ser determi-

nada pelo técnico e a outra por voto popular. 

Na 5a temporada (2016), o tira-teima também foi excluído, sendo substituído pela “ba-

talha dos  técnicos”,  inédita  em relação ao programa estadunidense e  ao formato original.

Como o nome sugere, nessa etapa o confronto acontece entre times opostos (e não entre con-

correntes de uma mesma equipe, tal como de costume). Nesse mesmo ano, o programa instau-

rou outra fase ainda não vista, o remix. Ali, os times foram desfeitos e os participantes passa-

ram por nova audição, com a possibilidade de serem ou não selecionados pela (mesma) ban-
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cada de técnicos, que dessa vez dispôs de um número ainda mais restrito de vagas por equipe.

A ideia era a de que os times pudessem ser rebalanceados e reorganizados para que os técni-

cos avançassem aos próximos episódios em igual número de candidatos.

A 6a temporada (2017), por sua vez, começou como as audições às cegas, como de

costume, porém inverteu as fases seguintes, avançando para o tira-teima e só depois disso

para as batalhas, as batalhas dos técnicos e, enfim, o remix. Nessa edição, o tira-teima foi de-

finido inteiramente pelos técnicos e o público só passou a votar na batalha dos técnicos, quan-

do a transmissão começou a ser direta, a partir do episódio 11 de um total de 14.

Todas essas mudanças não passam incólumes, causando hesitação por parte da audiên-

cia ou mesmo dos técnicos do programa. A fase remix, por exemplo, gerou algumas confusões

e titubeações ao ser instituída. À ocasião, os técnicos mostravam-se inseguros acerca das re-

gras, sendo frequentemente interpelados pelo apresentador Tiago Leifert para esclarecer ques-

tões e sanar dúvidas possivelmente partilhadas pela audiência. A técnica Claudia Leite, em

dado momento do episódio 11 da 5a temporada (2016), selecionou a candidata Jade Baraldo,

do time de Michel Teló, e somente mais tarde se deu conta de que a ação implicaria na perda

de um participante de seu time. “Estamos muito confusos todos, podemos voltar?”, questio-

nou ela. Teló reclamou, em tom de brincadeira, por Leite ter “furado o olho dele” e atrapalha-

do sua estratégia inicial. A manobra inadvertida também permitiu que a concorrente Mylena

Jardim, uma das favoritas à vitória, fosse escolhida por Michel Teló. Dois episódios mais tar-

de, ela se consagrou vencedora da temporada pelo time do técnico (FIGURA 7).
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Figura 7 - Sequência da fase remix (The Voice Brasil, episódio 11, 5a temporada, 2017)

A sequência capturada na fase remix mostra a interação entre os técnicos Cláudia Leite e Michel Telo, durante a
inversão  de candidatos  de suas  equipes.  A imagem superior  esquerda possibilita  ver  o  cenário montado no
estúdio para a etapa, em que as cadeiras não mais se encontram invertidas. No quadro superior direito é possível
observar Claudia Leite lamentando a futura perda de alguém do seu time, após ter usado uma de suas vagas com
a participante Jade Baraldo, da equipe de Michel Teló. Ao centro, a apresentação da concorrente Mylena Jardim
(esquerda) e a expectativa de Michel Teló para roubar a cantora para sua equipe (direita), já que Leite havia
preenchido todas as suas vagas e não podia mais reivindicar a candidata. Abaixo, a interação e a rivalidade
encenada entre os dois técnicos, após a inversão nos times (direita e esquerda).

Por trás de todas essas alterações e acréscimos de etapas, é possível perceber um mo-

vimento que busca complexificar e refinar uma disputa que iniciou sua primeira temporada

com apenas três fases (audições às cegas, batalhas e apresentações ao vivo) e que, pouco a

pouco, incorporou novas etapas e outras dinâmicas ao jogo ali encenado. Assim, se por um

lado a adição do remix causou certa apreensão entre os técnicos, conforme visto acima, a eta-

pa também abriu espaço para uma competitividade que motivou a interação e a disputa, possi-

bilitando encenar um tipo de performance que é vista como um dos principais atrativos do for-

mato. Ou, ao menos, é isso que algumas críticas parecem defender.

Uma postagem divulgada no Portal Uol sobre a 1a temporada do programa brasileiro

(2012) parece exemplificar essa questão, ao assinalar negativamente a ausência da rixa entre
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os técnicos da edição brasileira do programa: “Nenhum jurado brigou com o outro no esforço

de convencer algum calouro a escolhê-lo. O público presente no estúdio pareceu não se im-

portar muito com nada, nem com as escolhas nem com as recusas. Ninguém se excedeu”

(STYCER, 2012, s.p.). 

Em outra crítica, a dinâmica entre os técnicos é exaltada como uma das maiores forças

do formato, dessa vez em referência à produção estadunidense: “Não há como negar: eles fa-

zem o programa acontecer! Adam Levine e Blake Shelton estão juntos desde a primeira edi-

ção e a sintonia entre os dois é tanta que foi criado um ‘bromance’ pra explicar tanto amor”. A

competividade aparece como atrativo especialmente na passagem que diz que eles “disputam

cada candidato com rivalidade, mas de uma forma divertida” (MANHÃES, 2014, s.p.). 

Nesse sentido, o refinamento da competição implicado no acréscimo de novas fases

importa à medida que oferece espaço para que outras dinâmicas do jogo possam surgir e para

que os técnicos construam e encenem uma rivalidade vista muitas vezes como uma das gran-

des forças do formato. Ao mesmo tempo – e por outro lado –, a rivalidade vem muitas vezes

de forma contida e educada, o que faz lembrar o monitoramento contínuo das câmeras. Em

uma passagem do episódio 11 da 6a temporada (2017), o técnico Carlinhos Brown reagiu com

um grito de celebração ao anúncio da vitória da candidata de seu time, Gab Ferreira, na bata-

lha contra a participante Mariana Volker, do Time de Michel Teló. Em seguida, ele pediu des-

culpas a Michel Teló pela comemoração, alegando que, no fundo, o momento não era tão feliz

assim, já que outra pessoa estaria deixando o programa.

Em um outro segmento, no episódio seguinte, a dinâmica da rivalidade implicada na

competição também apareceu de forma parcimoniosa quando Lulu Santos, ao comentar sobre

a apresentação na fase remix da candidata Carol Biazin, explicou que, embora todos os técni-

cos quisessem apertar o botão de seleção, eles aguardaram a decisão de Ivete, que teria priori-

dade por ser técnica da participante, à epoca. Essa lógica contrasta com a proposta da fase,

que sugere justamente que os times sejam reorganizados para equilibrar o número de partici-

pantes em cada equipe, o que implica na troca de concorrentes de um time para o outro.

O interesse por uma dinâmica de jogo cada vez mais competitiva, tal como detectado

nas críticas, pode até reverberar de alguma maneira nos índices de audiência do  The Voice

Brasil, mas essa não é a única razão para as oscilações no número de telespectadores. Se a 1 a

temporada (2012) teve menor público (aparentemente corroborando a ideia de que uma com-

petição mais simples instigaria menos os espectadores), é preciso ter em vista que 2012 foi o
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único ano em que o programa teve sua transmissão nas tardes de domingo. Nesse sentido, os

15 pontos conquistados na Grande São Paulo no início da 1a temporada (VAQUER, 2017) não

se revelam tão destoantes como aparentam ser, mesmo que nos últimos cinco anos o The Voi-

ce Brasil tenha ultrapassado a marca dos 20 pontos.

Com a relocação para as quintas-feiras à noite, a 2a temporada do programa (2013) estre-

ou com 25 pontos em São Paulo (VAQUER, 2017). Beneficiado por uma sequência formada pelo

Jornal Nacional e pela telenovela das 21h, o número de telespectadores passou a oscilar entre 20 e

23 pontos nos anos de 2014, 2015 e 2016 (VAQUER, 2017). No início da 6a temporada (2017),

contudo, o The Voice Brasil igualou os 25 pontos conquistados anteriormente, em 2013.

A antecipada participação de Ivete Sangalo na bancada dos técnicos foi inicialmente

apontada como uma das razões para isso, como leva a crer uma matéria divulgada no Obser-

vatório da Televisão, que supõe a contratação da cantora como uma das mudanças mais im-

portantes da temporada (VAQUER, 2017). Entretanto, apesar da presença da nova técnica

(que até então havia participado do The Voice Kids, também da Rede Globo), os episódios se-

guintes não conseguiram manter os bons resultados da estreia (PECCOLI, 2017).

Com tudo isso em vista, é possível interpretar que a interação entre os técnicos do The

Voice Brasil seja uma das razões para mudança ou acréscimo de fases, que convocam determi-

nadas performances da bancada aparentemente relevantes para o público. A ausência de uma

ligação clara entre a adição de etapas à competição e os números da audiência não invalida a

questão, já que tais índices respondem também a variáveis, como mudanças de horário, e re-

velam apenas uma parte do engajamento gerado por um programa que pode ser assistido no

Globoplay15 e comentado nas redes sociais.

Ainda sobre as etapas do programa, depois das audições às cegas, da rodada das bata-

lhas, dos nocautes/tira-teima (e também das batalhas dos técnicos e do remix), a última fase

do The Voice (Talpa) corresponde às apresentações ao vivo (FIGURA 8). Essa etapa se carac-

teriza pelo uso de transmissão direta e pela presença mais contudente de uma plateia convida-

da a votar a favor de seus candidatos preferidos, ainda que muitas vezes isso tenha início em

fases anteriores. É esse o caso da 6a temporada (2017), em que o “ao vivo” e a votação do pú-

blico apareceram logo na batalha dos técnicos. 

15 O Globoplay é uma espécie de espaço virtual em que o internauta tem acesso a alguns conteúdos televisivos
gratuitamente e na íntegra. Os assinantes, mediante pagamento, ganham direito a um catálogo mais completo
dos programas produzidos pela emissora, o que inclui capítulos de novela e edições dos diversos telejornais. O
Globoplay dá livre acesso ao usuário a todos os episódios da temporada mais recente do  The Voice Brasil
(https://globoplay.globo.com/programas/reality-shows).
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À medida que os episódios (e as temporadas) se desenvolvem, as apresentações ao

vivo ficam mais e mais ostensivas, um processo que se associa de alguma forma a um sentido

de profissionalização, como se o desenrolar da competição tornasse os candidatos cada vez

mais preparados para a indústria fonográfica. Nessa direção, é nessa etapa da competição que

os cenários ficam mais elaborados, os figurinos mais espalhafatosos e os jogo de luz/efeitos

de fumaça, mais frequentes. É também a essa altura do jogo que os participantes costumam

ser acompanhados, no palco, por uma banda e por dançarinos/backvocals, elementos reconhe-

cidos como da dinâmica dos shows e concertos da indústria da música.

Figura 8 - Apresentações ao vivo nas semifinais (The Voice Brasil, episódio 13, 6a temporada, 2017)

.

Os fragmentos das apresentações ao vivo nas semifinais, no episódio 13 da 6 a temporada (2017), mostram o
palco do auditório onde é gravado o  The Voice Brasil cada vez mais semelhante às dinâmicas dos  shows da
indústria fonográfica, com banda, dançarinos, estruturas em led e jogos de fumaça.

Na edição dos Estados Unidos, que dispõe de temporadas mais longas, todos os parti-

cipantes se apresentam na etapa das apresentações ao vivo em uma só noite, e a votação fica

aberta ao público até o episódio seguinte, quanto os eliminados são anunciados. Essa dinâmi-

ca tem lugar, em parte, porque a National Broadcasting Compan (NBC), emissora aberta res-

ponsável  pela  transmissão  do  programa  estadunidense,  exibe  dois  episódios  por  semana,

transmitidos em dias consecutivos e possibilitando uma janela maior para votação.

No Brasil (FIGURA 9), o ritmo toma outra forma e as votações são abertas e encerradas

em um mesmo episódio, muitas vezes por não mais que alguns minutos, o que resulta em tem-
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poradas mais curtas de treze episódios em média (em oposição aos 26, dos EUA). Se essa média

de episódios não é uma constante na televisão brasileira, ela parece ao menos ser a aposta da

Rede Globo para seus programas de competição. Enquanto as últimas três temporadas da versão

de amadores de Masterchef (Band) têm 25 episódios cada (apesar de serem transmitidas em ho-

rário que avança pela madrugada, até perto de 1h da manhã), atrações como SuperStar, da Rede

Globo, não têm mais que 15 episódios por ano, tal como o The Voice Brasil.
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Figura 9 - Passagem das apresentações ao vivo (The Voice Brasil, 1a temporada, 2012)

A passagem de uma das apresentações ao vivo coloca os participantes Júnior Meirelles e Carol Marques, do time
do técnico Daniel, concorrendo por uma vaga a ser escolhida pelo voto do público. O quadro superior esquerdo
mostra  o palco  montado para  essa etapa.  À direita,  uma imagem congelada  captura  um fragmento  de uma
montagem que une fotos do candidato com o número de telefone para votação. A segunda fileira permite ver a
apresentação do concorrente Júnior Meireles (esquerda) e o anúncio dos números disponíveis da votação entre os
dois participantes (direita). Na terceira fileira se pode ver a apresentação da candidata Carol Marques (esquerda)
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e o abraço entre eles após o anúncio da vitória de Júnior Meireles (direita), autenticada pela fala do apresentador
Tiago Leifert e pelo percentual mostrado na tela. Na quarta e última fileira, o anúncio pode ser visto em um outro
ângulo, dessa vez incluindo o palco, a plateia e os técnicos, que aplaudem de pé.

 O resultado definitivo, que consagra o vencedor do programa no episódio final da

temporada (FIGURA 10), também é transmitido ao vivo e ocorre mediante votação pública,

antes efetuada somente por telefone e, mais tarde, expandida para plataformas como o site ofi-

cial da Rede Globo, aplicativos desenvolvidos pela emissora e as redes sociais (na 6a tempora-

da, a votação foi exclusivamente on-line, pelo site da emissora). Embora esse desfecho venha

pelos votos da audiência que acompanha o programa, consideramos que os técnicos também

tomem parte da decisão, já que eles são convidados a argumentar, opinar e valorar as perfor-

mances,  da posição privilegiada de suas cadeiras vermelhas giratórias, um lugar instituído

como de especialidade e know-how.

Figura 10 - Final da 5a temporada do The Voice Brasil (2016)

Imagens da final da 5a temporada do The Voice Brasil (2016), que conclui a sequência das apresentações ao vivo.
O quadro superior esquerdo mostra a abertura para a votação, com os números dos representantes dos quatro
times exibidos na tela. No quadro superior direito é possível observar um detalhe da apresentação da candidata
Mylena Jardim, declarada a vencedora do programa ao final do episódio. A imagem permite ver também a
estrutura  cenográfica organizada no palco  para  a  interpretação da  canção,  mais  suntuosa no fechamento  da
temporada. No quadro inferior esquerdo, um outro ângulo da apresentação de Mylena evidencia a proximidade
da plateia, em maior número nessa fase ao vivo. No quadro inferior direito, os quatro concorrentes aparecem
dividindo o palco ao lado dos técnicos. O apresentador Tiago Leifert figura ao centro, esperando o momento de
anunciar, por fim, o vencedor da competição.

O “ao vivo”, que não por acaso dá nome a essa última etapa do programa, parece ser

empregado com o intuito específico de vincular credibilidade a uma competição que, ao mes-

mo tempo em que forja fases e regras, também se pretende autêntica no desfecho da disputa
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(isso será retomado em mais detalhes no capítulo 2). O recurso é usado para reforçar a legiti-

midade do que é veiculado ao público, associando-a, entre outros aspectos, à ideia de inexis-

tência de cortes ou de edição – mesmo que a escolha daquilo que se vê em cena possa ser in-

terpretada como um tipo de montagem.

Nesse sentido, quando o apresentador Tiago Leifert encara a câmera (e em alguma ins-

tância, o telespectador) para reforçar que aquele episódio está ocorrendo por transmissão dire-

ta, ele o faz na tentativa de criar efeitos de autenticidade para o que acontece no palco: as

apresentações, as votações e as eliminações dos participantes.

No entanto, esse processo está ligado à instância da produção e representa apenas uma

parte de uma significação que só se completa quando é partilhada por uma audiência que tam-

bém reconhece na transmissão direta uma marca do autêntico. Nesse sentido, o “ao vivo” no

The Voice Brasil é interpretado aqui pelo viés proposto por Gutmann (2014), que se apropria

das mediações de Martín-Barbero para analisar as dimensões expressivas do telejornalismo e

que pensa a transmissão direta não como um elemento da ordem do instrumento, “mas da

constituição de práticas e modos de reconhecimento cultural” (2014, p.224).

Com isso em consideração, o “ao vivo” que aparece aqui como uma das características

mais preponderantes da última fase do The Voice Brasil não responde necessariamente à or-

dem das técnicas, mas das percepções e destrezas associadas a uma tecnicidade (MARTÍN-

BARBERO, 2008) que só é capaz de instituir sentidos de autenticidade ao programa quando

esses significados são aderidos também pela audiência. 

A transmissão direta, portanto, se associa a “efeitos de realidade que dependem da va-

lidação por parte do telespectador” (GUTMANN, 2014, p.66), não se realizando unicamente

na esfera da produção (uma discussão mais detalhada sobre a transmissão direta como tecnici-

dade no The Voice Brasil aparece no capítulo 3 desta dissertação).

57



Figura 11 - Movimentos de câmera e cortes na transmissão ao vivo

O  movimento  gradual  de  câmera  que  aproxima  a  imagem  do  palco  e  do  apresentador  Tiago  Leifert  é
interrompido com um corte que projeta Leifert  em plano americano,  o olhar  fixo na câmera e,  em alguma
instância, no telespectador. 

As informações aqui expostas sobre as etapas da competição denotam a inquietude

com que a Rede Globo tem lidado com as fases de sua versão do programa, promovendo tes-

tes e experimentações contínuas que ora seguem à risca regras prévias, ora patinam entre dife-

rentes propostas e reformulações. 

Essa configuração flutuante do programa brasileiro, contudo, dificilmente pode ser inter-

pretada como uma fraqueza, mesmo que a versão estadunidense e o formato original holandês

se revelem menos instáveis (embora nunca totalmente cristalizados) na disposição de suas fases.

Rejeitando justificativas baseadas em referenciais de qualidade, pensamos que a razão para es-

sas constantes experimentações esteja, na verdade, no contexto televisivo brasileiro. 

Se, de um lado, os Estados Unidos têm uma tradição consolidada pela exibição de for-

matos de competição tal como o  The Voice (Talpa) em emissoras abertas, no Brasil muitos

desses formatos encontram espaço apenas como quadros subordinados aos programas de audi-
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tório. Por aqui,  temos, sim, adaptações que originam programas como  No Limite/Survivor

(Rede  Globo/Planet  24),  Big  Brother  Brasil (Rede  Globo/Endemol),  Masterchef  Brasil

(Band/Shine Group) e o próprio The Voice Brasil (Rede Globo/Talpa). Mas, ao mesmo tempo,

várias releituras locais tomam forma apenas como segmentos vinculados a atrações já conhe-

cidas do público brasileiro.  Dancing With The Stars  (BBC Worldwide), por exemplo, virou

Dança dos Famosos no Brasil, um quadro exibido durante o  Domingão do Faustão (Rede

Globo). Já Who Wants to Be a Millionaire? (Sony Pictures Television) foi transposto como

uma parte do Caldeirão do Huck (Rede Globo).

Essa ideia de instabilidade de atrações que ainda disputam espaço na programação ga-

nha força à medida que consideramos os horários de exibição do The Voice Brasil. A 1a tem-

porada (2012) começou a ser transmitida nas tardes de domingo, mas, a partir da 2a tempora-

da, (2013) o programa foi relocado para as quintas-feiras à noite, conforme já registrado. Em

declaração divulgada no Portal iG (RAMOS, 2013), o diretor de núcleo, José Bonifácio Brasil

de Oliveira (Boninho), atribui a mudança ao sucesso do programa, que teria garantido “status

de horário nobre” e que passaria a se beneficiar da sequência há anos instituída pelo Jornal

Nacional e pela telenovela das 21h.

Embora permaneça nesse quadro de horários desde 2013, os episódios da semana são

por diversas vezes deslocados para dias alternativos, como terças, quartas ou sextas-feiras, em

função de partidas de futebol (1a e 6a temporadas), debates eleitorais (3a temporada), ou das

celebrações da véspera de Natal (4a temporada). As apresentações ao vivo do nono episódio

da 1a temporada (2012), por exemplo, foram divididas em duas partes, sendo interrompidas

para a transmissão de um GP de Fórmula 1 e retomadas em seguida para a conclusão do capí-

tulo. Mais recentemente, na 6a temporada (2017), o The Voice Brasil teve um hiato de uma se-

mana por causa das transmissões das finais de campeonatos de futebol, retomando na semana

seguinte com dois episódios, um exibido na terça e outra na quinta-feira.

Tudo isso retoma de alguma maneira o lugar ainda não bem delineado do The Voice

Brasil (e em alguma medida dos formatos de competição) na programação aberta brasileira,

especialmente se considerada a dinâmica instituída pela Rede Globo, que é fortemente orien-

tada pelas telenovelas e telejornais (FERREIRA, 2008). Assim, longe de serem fragilidades

do programa, as mudanças constantes ocorridas nas fases do The Voice Brasil dizem da ma-

neira como os formatos encontraram espaço nas instituições e no contexto brasileiro, e de

como eles disputam e dialogam com gêneros e formas reconhecidas como hegemônicos da in-
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dústria televisiva nacional.

1.1.3. Da identidade do formato na relação com as demais competições de canto

Nas formulações desenvolvidas por Chambat-Houillon (2007) acerca do conceito, o

formato televisual aparece como a interface capaz de dar forma e visibilidade a algo que antes

existia apenas no plano da abstração. Na argumentação desenvolvida pela autora, o formato

seria a representação audiovisual de uma ideia até então intangível, cujas materialidades mo-

bilizam certas interpretações e leituras, as quais ajudam a construir uma relação particular en-

tre espectadores e programa (2007, p.142).

Nesse sentido, ou ao menos na forma como Chambat-Houillon (2007, p.144) parece

interpretar a questão, uma mesma ideia pode dar lugar a formatos diversos, engendrando tipos

de emissão diferentes e programas substancialmente distintos, mesmo que eles partam de um

princípio comum. Protegidos por uma legislação que detecta plágio não nas ideias, mas nas

representações, muitos formatos partem de um ponto similar para, em seguida, corporificar

formas distintas em termos de reconhecimento e estrutura.

É nesse sentido que o The Voice Brasil parece se desenvolver na relação com seus pa-

res. O programa parte de um referencial já conhecido, que visa a testemunhar a ascensão de

um cantor desconhecido à fama, mas se sobressai nas “divergências de feitura” entre formatos

que partilham de uma mesma ideia (CHAMBAT-HOUILLON, 2007, p.144).

Assim, embora competições de canto sejam relativamente frequentes no contexto tele-

visivo nacional e internacional (como os já citados Idols, The X-Factor e Stars Academy), os

formatos se distinguem em estrutura e na forma, construindo uma identidade própria a partir

do modo como convocam e interagem com o público.

As já citadas audições às cegas representam alguns desses componentes identitários do

The Voice Brasil, instituindo-se como um traço distintivo que reforça a aposta na singulariza-

ção de uma competição que se diz isenta de julgamentos das aparências dos cantores sob tes-

te. Ao fazê-lo, o programa se posiciona a partir de um contraste para com os demais, em um

esforço de distanciamento que busca forjar uma identidade própria na interação com o públi-

co.

Essa identidade parece se estabelecer a partir de um sistema que, conforme descrito
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por Chambat-Houillon (2007, p.148), é marcado por diferentes modulações entre as proprie-

dades contingentes de uma emissão e as características constitutivas de um formato, que são

tensionadas a cada nova reconfiguração. Assim, enquanto os elementos não formatados ser-

vem de base para a apropriação local de um formato, a parte programada seria responsável

por “consolidar uma identidade internacional de emissão”, funcionando como uma matriz que

engendra réplicas variáveis em intensidade (CHAMBAT-HOUILLON, 2007, p.49).

No The Voice, são vários os elementos que compõem essas características constituti-

vas, mas talvez o mais significativo deles venha sob a forma das cadeiras vermelhas dos técni-

cos, imediatamente reconhecíveis como parte da identidade do formato The Voice (FIGURA

12). É dali que os técnicos assistem e avaliam as interpretações vocais dos candidatos, primei-

ro de costas, durantes as audições às cegas, depois no sentido habitual, tecendo comentários

sobre a performance e orientando as opiniões do público. Atualmente, o painel do The Voice

Brasil é composto pelos nomes de Lulu Santos, Carlinhos Brown, Ivete Sangalo e Michel

Teló, os dois últimos em postos outrora ocupados por Claudia Leite e Daniel (FIGURA 13).

Figura 12 - As cadeiras vermelhas dos técnicos do The Voice Brasil 

A imagem promocional do The Voice Brasil (Rede Globo) mostra as cadeiras vermelhas
dos quatro técnicos do programa, um dos principais componentes identitários do formato.

Figura 13 - As três formações dos técnicos do The Voice Brasil
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Em uma configuração que muito se aproxima daquela feita no programa estadunidense

(FIGURA 14), cada técnico do The Voice Brasil assume uma espécie de persona através de

performances que dialogam com gêneros musicais distintos ou que acionam referências espe-

cíficas.

Figura 14 - As formações dos técnicos do The Voice (EUA)

A configuração dos técnicos do programa estadunidense permite traçar vários paralelos com a bancada do pro-
grama brasileiro. As imagens representam as várias formações do grupo de jurados do The Voice EUA (NBC),
que alterna dois técnicos, mas mantêm, desde o início, os cantores Blake Shelton e Adam Levine. Entre os téc-
nicos que se alternam estão Alicia Keys, Miley Cyrus, Jennifer Hudson, Shakira,  Phraell Williams, CeeLo
Green e Usher.

Lulu Santos se aproxima do técnico americano Adam Levine, vocalista da banda Ma-

roon Five, uma vez que ambos remetem ao gênero musical rock. Em um processo semelhante,

o cantor Daniel (e mais tarde Michel Teló) aciona matrizes da música sertaneja de um modo

parecido ao que acontece com o cantor  country Blake Shelton, técnico na versão da NBC.

Ainda que o sertanejo e o country dos Estados Unidos não possam ser vistos como um mesmo

gênero (convocando disputas de sentido e historicidades diversas), as reações desses dois téc-

nicos ganham destaque sempre que um candidato sobe ao palco usando botas ou chapéu de

cowboy, uma indumentária reconhecida pela associação ao gênero.

De certa forma, é esperado que os técnicos virem suas cadeiras quando os participan-

tes cantam o estilo musical que eles “representam”, teoricamente partilhando um mesmo gos-

to e as mesmas referências. Quando, na 1a temporada (2012), Carlinhos Brown aprovou a can-
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didata Mayara Prado, que interpretara em sua audição às cegas a música Fruto Especial, da

dupla Bruno & Marrone, o próprio técnico revelou-se surpreso por ter sido o único a se inte-

ressar pela participante. “Eu achei que Dani competiria por você, por causa do estilo”, declara

ele.

Uma situação parecida ocorreu no episódio 3 da 6a temporada (2017), dessa vez na au-

dição da participante Daniele Dias, que interpretou a música Crying, da banda Aerosmith. Ao

final da apresentação, Lulu Santos perguntou se a candidata era “uma roqueira” e se isso era o

que ela fazia melhor. Quando Daniele respondeu que sim, Lulu apressou-se em dizer: “venha

fazer comigo”. O apelo ganha sentido à medida que o técnico é reconhecido como uma es-

pécie de “representante” desse modo específico de fazer música, o que leva a crer que, embo-

ra o painel seja composto por especialistas, cada um dos técnicos do  The Voice  possui uma

área de expertise.

No desenvolvimento da cena acima descrita, a participante acabou optando por Ivete

Sangalo (entre os quatro técnicos interessados), uma decisão vista como inesperada pela pla-

teia (que gritava “Lulu”) e pela própria Ivete, que exclamou “menina, que surpresa!” quando

chegou ao centro do palco para dar boas vindas à nova integrante do seu time. A expressão fa-

cial capturada em plano americano – aqui vista dentro do alinhamento performático que é es-

perado dos técnicos – reitera o sentido de que aquela escolha fugiria das expectativas (FIGU-

RA 15).

A reação de Ivete Sangalo diz de uma articulação entre técnicos e gêneros musicais

que passa não só pelas expectativas do público, mas dos técnicos, que reconhecem uns aos ou-

tros por suas especialidades. Na audição às cegas da participante Débora Vasconcelos, Carli-

nhos Brown foi o único a virar sua cadeira, e o fez no último segundo de apresentação da can-

didata que, mais tarde, quando interrogada, alegou “representar o samba”. Lulu Santos justifi-

cou a titubeação em apertar o botão vermelho de aprovação: “Quando uma pessoa vem cantar

samba, samba como o samba é, a gente sempre fica olhando pro ‘mestre cacique’ (Carlinhos

Brown), porque ele é a representação do nosso ritmo. Quem sabe é ele”. E complementa que

ele e os demais técnicos teriam ficado observando Brown, para acionar o botão de aprovação

“atrás dele”.
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Figura 15 - Daniele Dias escolhe o time de Ivete Sangalo (The Voice Brasil, episódio 3, 6ª temporada, 2017) 

Quando a candidata Daniele Dias sobe ao palco, os movimentos corporais, o estilo de música escolhido e as
roupas pretas utilizadas durante a apresentação convocam matrizes reconhecidas como do modo de “cantar
rock”. Essas pistas criam na plateia do auditório e na bancada de técnicos uma expectativa de que a participante
escolhesse o time de Lulu Santos, que parece mais se associar a esse gênero musical. A opção por Ivete Sangalo
é recebida com surpresa pela própria técnica (imagem inferior direita).

Para além da associação com gêneros musicais e os modos específicos de performá-

los, os técnicos parecem se articular também a outras referências. Claudia Leite, por exemplo,

desempenha por diversas vezes um papel próximo ao de Christina Aguilera (e mais tarde

Shakira, Gwen Stefani e outras) na edição dos Estados Unidos, acionando repertórios que re-

metem às divas da música. Isso é bastante sugestivo se consideramos que ela é a única mulher

da bancada, já que a inclusão de Ivete Sangalo significou também o deslocamento de Leite

para o The Voice Kids, mantendo assim o predomínio masculino no painel de jurados/técnicos.

Ao mesmo tempo, a figura da cantora é também capaz de retomar algumas relações

com o contexto da música baiana, em função de sua trajetória profissional, iniciada na indús-

tria  fonográfica com a banda Babado Novo.  A adição de Ivete  Sangalo,  na 6a temporada

(2017), possibilita que essa associação seja, de alguma forma, preservada. De um lado, ela re-

cupera essa articulação com as figuras das grandes divas da música. Do outro, as matrizes de

uma música local também ganham forças na trajetória profissional da cantora, que ficou fa-

mosa nacionalmente com a banda Eva.

Mais que a ligação com o gênero musical axé, a presença de Ivete parece remeter a

essa identidade local (baiana) que abarca, sim, essa vertente da música baiana, mas também
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remete a outras manifestações. Quando o candidato Tiago Velame subiu ao palco na 6a tempo-

rada (2017), a conexão com a técnica Ivete Sangalo se construiu não tanto pela música (o can-

didato tem uma banda de rock), mas pelo fato de os dois partilharem a mesma origem (Salva-

dor). Quando o participante informou sua cidade de origem, Ivete comemorou perguntando

em que bairro o candidato morava, reagindo quando ele alegou ser de Brotas: “ah, Brotas”,

ela disse, em reconhecimento dessa partilha de referências geográficas.

Um processo parecido se deu no episódio seis da mesma temporada, dessa vez com o

candidato Taric, que não foi aprovado nas audições às cegas. Na despedida, Ivete Sangalo re-

trucou: “Vamos nos encontrar porque você é soteropolitano”, e, ao perguntar onde ele morava,

ela o convidou: “Vamos sair para comer um acarajé” – o que diz também da partilha de certas

práticas culturais.

É na interação com Carlinhos Brown, contudo, que esse vínculo com a música e a

identidade baianas se fortalece. A presença do cantor aparece também de um modo que se as-

socia a uma negritude articulada não só à sua trajetória profissional, mas ao ativismo desen-

volvido por ele ao longo da carreira.

Para além dessa associação entre as personas e os sentidos que eles convocam, os téc-

nicos do The Voice aparecem muitas vezes como portadores do discurso de um “modo correto

de fazer”, cabendo a eles instruir os candidatos sobre a “maneira certa” de se portar no palco,

de escolher a canção, de olhar para a câmera e de agradar o público. É a trajetória de sucesso e

o prestígio das posições que ocupam dentro do campo da música que, de certa forma, legiti-

mam esses quatro cantores a ocuparem as cadeiras vermelhas do The Voice. Nesse sentido, de-

sempenhar a função de técnico é também assumir o papel de fornecedor dos princípios e pro-

cedimentos rumo a uma carreira próspera – seguindo a concepção que se tem ali acerca do

que é ser artista e do que é ter sucesso.

No The Voice, esse sucesso parece ser mensurado pelo número de discos vendidos e

prêmios vencidos, estando a prosperidade da carreira intimamente vinculada a uma projeção

nacional e global. Isso transparece na forma como os técnicos são apresentados e têm sua

competência atestada diante dos telespectadores. No primeiro episódio da 1a temporada do

The Voice Brasil (2012), o apresentador Tiago Leifert  falou das “quatro estrelas da nossa

música que terão a missão de escolher a nova voz do Brasil”, justificando os nomes escolhi-

dos com a informação de que, combinados, os técnicos escalados para o programa somariam

“mais de 25 milhões de discos vendidos”. 
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Na continuação, Cláudia Leite foi caracterizada como a cantora que “em quatro anos

de carreira solo já havia ultrapassado a marca de um milhão e meio de discos vendidos”, con-

quistando também uma indicação ao  Grammy Latino. Lulu Santos, na mesma perspectiva,

apareceu como o cantor que “já lançou 23 álbuns e teve mais de cinquenta músicas no topo

das paradas”. A apresentação do técnico Daniel seguiu a mesma linha, pois “o sertanejo mais

romântico do Brasil já atingiu a marca de 13 milhões de discos vendidos”, vencendo também

o Grammy Latino com o álbum de músicas do filme O Menino da Porteira. De maneira se-

melhante, Carlinhos Brown foi identificado pelos “30 milhões de discos em todo o mundo,

mais de 900 composições gravadas por artistas brasileiros e internacionais, foi indicado ao

Oscar. O técnico campeão da nossa primeira temporada”, conforme descrição feita por Leifert

no episódio que dá início à 6a temporada (2017) do The Voice Brasil.

Esse discurso sobre um sucesso mensurado em termos numéricos e em popularidade

sustenta-se também à medida que os candidatos menos votados são os eliminados da disputa.

Está presente, ainda, nas escolhas musicais, que geralmente oscilam entre canções populares e

hits, muito raramente envolvendo autorias originais. Aparece ainda nos gêneros musicais acio-

nados nas apresentações, que raramente incluem a lambada, o heavy metal, a salsa ou o hip

hop, para citar alguns exemplos.

Nesse sentido, a concepção de sucesso no  The Voice parece atrelada aos padrões e

princípios da indústria fonográfica, mesmo que existam outras formulações possíveis sobre o

que é ser próspero no campo da música – formulações que são sistematicamente silenciadas

no formato e no programa, como, por exemplo, ter reconhecimento diante dos pares ou prestí-

gio em um nicho específico.

A relação próxima entre o The Voice (Talpa) e a indústria fonográfica tem a ver com a

maneira como os formatos de competição de canto se constituíram ao longo dos tempos. As-

sim, se as cadeiras vermelhas giratórias relembram as atualizações promovidas pelo formato

criado pela Talpa para instituir uma identidade distintiva e singular de emissão (audições às

cegas, isenção de um julgamento por aparências, times orientados por técnicos), elas se fazem

necessárias para distinguir um formato que, com frequência, aciona repertórios comuns aos

programas que vieram antes dele e que ajudaram a criar sentidos e expectativas acerca de

competições de canto televisionadas, inclusive na associação com a indústria da música.

Com base nisso, partimos então para uma retomada desses formatos televisivos de

competição de canto, em uma perspectiva que busca entender como o The Voice e o The Voice
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Brasil dão prosseguimento ou atualizam sentidos e competências instituídas por essa rede de

programas que tomam como princípio um mesmo ponto de partida.  Ou, no raciocínio de

Chambat-Houillon (2007), que partem de um mesmo “conceito” ou ideia inicial.

Assim, voltamos nosso olhar a tais produtos, seguindo um ponto de vista que busca se

afastar da ideia de cronologia, para pensar, no lugar disso, no senso de movimento que permi-

te acessar “os combates, conflitos e lutas que atravessam os discursos e as coisas” (MARTÍN-

BARBERO, 2015, p.31). É nessa perspectiva de historicidade formulada por Martín-Barbero

(2015, p.40) que buscamos uma aproximação com os programas que dialogam/dialogaram

com o The Voice Brasil, articulando o formato a um processo diacrônico que aciona tempora-

lidades diversas. 

Nesse sentido, na recuperação do processo de desenvolvimento dos formatos televisi-

vos de competição de canto, Chalaby (2016) destaca o Idols (Fremantle Media) como um dos

precursores de uma tradição iniciada no princípio dos anos 2000 e que tem como expoentes

mais atuais o The Voice (Talpa) e o The X-Factor (SYCOtv). O formato Idols foi desenvolvi-

do  em  2001,  a  partir  dos  programas  britânicos  Pop  Idol (Fremantle  Media)  e  Popstars

(Screentime), mas sua popularização ganhou impulso de verdade com a veiculação do estadu-

nidense American Idol, exibido pela Fox entre 2002 e 2013. 

Pela maneira como ganhou popularidade,  o  Idols é visto por Chalaby (2016, p.15)

como uma espécie de “instituição cultural” que, por cinco anos consecutivos, foi o programa

mais assistido nos Estados Unidos. Até 2016, foram produzidas 55 reconfigurações locais do

formato (FREMANTLE MEDIA, 2017).

O Idols foi criado pelo inglês Simon Fuller, que à época já mantinha uma carreira con-

solidada na indústria da música, agenciando grupos como as Spice Girls e por diversas vezes

ensaiando aproximações entre TV, audiovisual e indústria musical. Uma dessas tentativas se

traduz no filme SpiceWorld (1997), uma narrativa construída com marcações da ficção e da

realidade para recontar as origens do grupo e a rotina das cantoras durante as semanas que an-

tecedem a turnê homônima e o conserto final realizado na arena de Wembley, em Londres.

Outro exemplo vem com o S-Club 7, um grupo musical criado e empresariado por Si-

mon Fuller em 1998. A formação peculiar composta por sete cantores se aproximava da lógica

das girls e boybands populares na década de 1990 (a exemplo das próprias Spice Girls e dos

Backstreetboys). Porém, para além dos CDS, singles e turnês, próprios de um esquema de pro-

dução fonográfica, o grupo protagonizou uma série televisiva da Rede BBC, em que cada can-
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tor interpretava uma versão ficcionalizada de si mesmo. Os episódios narravam uma versão

alternativa da história da banda, que deixava o Reino Unido para tentar sucesso nos Estados

Unidos. A primeira temporada se passou em Miami (Miami 7, BBC One, 1999) e a segunda

foi gravada em Los Angeles, na Califórnia (L.A 7, BBC One, 2000), cidade reconhecida como

um dos principais centros do entretenimento e da indústria fonográfica. Foram exibidas mais

duas temporadas e alguns episódios especiais até que a produção fosse cancelada.

A recuperação dos trabalhos desenvolvidos por Simon Fuller ajuda a entender o inte-

resse do empresário pelas possibilidades de articulação entre a indústria fonográfica e a indús-

tria televisiva. E talvez por isso o formato Idols (e mais tarde o The Voice) tenha seguido jus-

tamente por esse caminho, fiando-se no reconhecimento da televisão como um espaço de di-

vulgação dos artistas da indústria da música.

Na competição prevista pelo Idols, participantes de diferentes cidades de um mesmo país

passam por um processo de audição televisionada. Em um salão fechado, com a presença apenas

dos jurados e da equipe técnica, um candidato canta uma versão a capella de uma música previa-

mente escolhida (FIGURA 16). Se aprovado, o participante avança para a etapa que acontece em

Hollywood (outro lugar que evoca o showbusiness), onde realiza uma série de apresentações indi-

viduais e coletivas, a partir das quais os candidatos são gradualmente eliminados até restar um

grupo de cerca de 20 finalistas, que se apresentam nos episódios ao vivo. A partir daí, os concor-

rentes menos votados deixam o programa, um a um, até que se chegue ao vencedor.

Figura 16 – Imagens da audição da cantora Kelly Clarkson, vencedora da 1a temporada do American Idol (2002)

O primeiro quadro mostra a participante diante dos técnicos; ao fundo, lê-se o nome da cidade de Dallas, onde a
apresentação teve lugar.  No processo de audição,  a  produção do programa percorre vários centros  urbanos,
montando uma estrutura para gravação em auditórios e arenas dessas localidades pré-selecionadas. O segundo
quadro mostra Kelly Clarkson em plano americano, enquanto uma legenda identifica sua idade e o lugar em que
ela vive. O terceiro quadro retrata a audição sob outro ângulo, dessa vez com a bancada de jurados visível. À
época, o trio era formado pelo empresário Simon Cowell e pelos artistas Randy Jackson e Paula Abdul.

Do Idols, portanto, o The Voice parece incorporar e atualizar a estrutura de uma com-

petição que começa com audições na frente de um grupo de especialistas e que se divide em
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várias fases até o episódio final. Os dois formatos compartilham ainda um sistema de votação

pública, contabilizada via discagens telefônicas nos anos 2000, incorporando posteriormente a

votação realizada pelo Twitter e outras redes sociais. Mas, especialmente, as duas propostas se

aproximam à medida que buscam revelar um talento da música até então desconhecido do

grande público, a partir de uma competição que se sustenta na interconexão entre indústria da

música e indústria televisiva. Assim, se o Idols não foi o primeiro (e nem o único) a utilizar o

espaço televisivo para publicizar um novo cantor, ele certamente ajudou a consolidar essa arti-

culação entre os dois campos, especialmente se consideramos o sucesso que o formato alcan-

çou, não só nos Estados Unidos, mas nos diversos países onde foi reconfigurado.

O domínio sobre os trâmites e as regras da indústria fonográfica é visto como proveitoso

e tem sido usado em uma dupla estratégia: conhecer a indústria fonográfica legitimaria e capaci-

taria tais formatos para destacar o talento verdadeiro do falso, e, ao mesmo tempo, permitiria in-

corporar esse talento recém-descoberto ao campo da própria indústria fonográfica. Não por aca-

so, o prêmio oferecido ao vencedor inclui um contrato assinado com uma gravadora.

Outro referencial importante nessa recuperação, o  The X-Factor  (SYCOtv), partilha

muito dos moldes de seu antecessor, assumindo para si a responsabilidade de reconhecer o ta-

lento nas centenas e milhares de aspirantes enfileirados esperançosamente para as audições. O

The X-Factor é de autoria de Simon Cowell, consagrado por sua atuação como jurado em pro-

gramas como  American Idol  (Fox) e Pop Idol  (ITV). Executivo do grupo BMG16, um dos

maiores da indústria fonográfica, Cowell também aposta no que parecia ser para ele uma uni-

ão entre a indústria fonográfica e televisiva para desenvolver a sua competição.

Das atualizações trazidas com o The X-Factor, talvez a mais significativa seja a função

dos jurados, que passam também a exercer o papel de mentores, uma das apropriações efetua-

das pelo The Voice para instituir a figura do técnico. Até então avaliadores das interpretações

dos candidatos, os mentores do The X-Factor ficam encarregados de tutelar grupos de partici-

pantes divididos em categorias específicas – concorrentes acima dos 25 anos, homens, mulhe-

res, entre outras. Os mentores selecionam os finalistas que avançarão para os shows ao vivo e

orientam acerca das escolhas de canção, figurino e performance no palco (FIGURA 17).

16 A BMG, sigla para Bertelsmann Music Group, é a divisão do grupo alemão Bertelsmann que responde pelas
atividades da empresa relacionadas à música. Alguns dos artistas que fazem parte do selo da gravadora são
Iron Maiden, Black Sabath, Avril Lavigne, Janet Jackson, CeeLo Green, eWill.i.am.

69



Figura 17 - Simon Cowell seleciona a girlband Fifth Harmony para a fase dos shows
ao vivo (The X-Factor estadunidense, 2a temporada 2012)

Na parte superior esquerda, o grupo formado por cinco garotas fala à câmera sobre suas expectativas e o preparo
para a apresentação. À direta, o jurado Simon Cowell (responsável pelos grupos naquela temporada) assiste à
interpretação ao lado de seu convidado, o cantor Mark Anthony. A imagem ao centro mostra uma nova tomada
da mesma apresentação e do jurado avaliativo (esquerda). Na mesma fileira, à direita, as candidatas aguardam o
anúncio da decisão de Simon. Abaixo, à esquerda, o grupo sai de cena comemorando o resultado positivo que
garantiu uma vaga nos shows ao vivo. À direita, uma das candidatas telefona emocionada para a família, para
relatar o ocorrido. 

No esforço de dar  conta do repertório construído coletivamente pelos formatos de

competição de canto, Chalaby (2016) retorna à era do rádio para recuperar matrizes nos shows

de calouros que, embora não se constituam propriamente como formatos, ajudam a compor as

expectativas acionadas quando se pensa no  The Voice e seus similares. É nessa perspectiva

que o autor traz a série de TV e de rádio The Original Amateur Hour. Derivado do programa

radiofônico Major Bowes Amateur Hour, o programa começou na rádio NBC, em 1934, e foi

adaptado para a televisão em 1948, apresentado por Ted Mack (FIGURA 18).

Funcionando como uma espécie de show de talentos, The Original Amateur Hour con-

vidava amadores e desconhecidos a demonstrar, diante das câmeras, habilidades que circula-

vam pelo canto ou dança, mas que podiam envolver também o domínio de instrumentos musi-

cais e a execução de acrobacias.

É nesse sentido de revelar ao um público um talento até então desconhecido que The
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Original Amateur Hour funciona como uma das matrizes televisivas das competições que

mais tarde se desenvolveram como formatos, fazendo uso, para isso, desse repertório que co-

meça a ser formulado muito antes da chegada dos anos 2000.

Figura 18 - Fragmentos da versão televisiva de The Original Amateur Hour

As imagens mostram a versão para a televisão do The Original Amateur Hour, apresentado por
Ted  Mack  (imagem  superior  direita).  Na  fileira  de  baixo,  é  possível  ver  fragmentos  da
apresentação acrobática do grupo  The Whiz Kids, veiculada na televisão em outubro de 1964
Fonte: Vidoreen. Disponível em: <http://vidoreen.com/whiz-kids-on-ted-mack-and-the-original-
amateur-hou-ZiDNsI_Dxwk>. Acesso em: 31/12/2017

Retomando essa ideia de uma construção coletiva e gradual de repertórios para as

competições de canto,  The Original Amateur Hour parece anteceder formatos que apostam

cada vez mais naquilo que Chalaby (2016, p.10) irá chamar de “elementos da reality televisi-

on” e que passam por questões como: ênfase conferida às histórias de vida dos competidores,

e na trajetória dos jurados; desenvolvimento de narrativas que não se limitam ao palco e al-

cançam os bastidores; destaque ao drama, às emoções e às jornadas dos competidores17.

Essas questões serão discutidas no capítulo 2; por ora, elas servem para exemplificar

um processo de atualização das competições contemporâneas, que incorporam tais elementos,

ao mesmo tempo em que “mantêm os princípios de descoberta de talentos e concurso de po-

pularidade” instituídos por programas como The Original Amateur Hour ainda nos anos 1930

17  No original: Early talent shows were rooted in the variety genre (professional entertainers): stage-centric and
focused entirely on the contestants on-set performance. Contemporary competitions have kept the principles of
talent discovery and popularity contest but differ in their reality element (...) more complex and multi-layered
narrative, weaving stories around contestants and their backgrounds, friends and families, judges and mentors.
Stories develop in different settings, including the stage, backstage, and locations in recorded segments such as
a contestant´s primary school or family home. Contemporary talent shows lay the emphasis on drama and
emotion and contestant´s journey and experiences” (CHALABY, 2016, p.10. Tradução nossa).
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e 1940 (CHALABY, 2016, p.10).

No caso brasileiro, as competições de talento também partilham repertórios e expectati-

vas que remetem a uma época em que os formatos não haviam se popularizado e nem se institu-

ído como tal. No programa de auditório Raul Gil, que estreou na Record em 1973 e ainda hoje

está no ar, pelo SBT, uma série de anônimos são convidados a cantar no palco para a plateia do

auditório, em uma dinâmica que é reconhecida como a dos shows de calouros. O mesmo pode

ser dito do Qual é a Música, veiculado em 1976 como um quadro do extenso programa de audi-

tório comandado por Silvio Santos, então na Rede Record. Em 1999, o programa voltou a ser

exibido, dessa vez pelo SBT, onde permaneceu até 2008, apesar de não ter sido transmitido con-

secutivamente ao longo desses anos. De um modo geral, o Qual é a Música funcionava como

uma competição em que artistas precisavam testar seu conhecimento musical identificando uma

série de canções populares executadas apenas em sua base instrumental.

Exibido pela Rede Tupi, Record e SBT, Show de Calouros é outro produto que ajudou

a consolidar o repertório nacional e as expectativas do público brasileiro acerca das competi-

ções de canto. Apresentado por Sílvio Santos entre os anos de 1977 e 1996, o programa convi-

dava artistas (cantores, em sua maioria) para cantar defronte a uma banca de jurados com uma

composição flutuante, que alternava maestros, cantores, compositores, humoristas, jornalistas

e apresentadores.

Reconhecidos aqui como matrizes importantes do contexto televisivo brasileiro, esses

shows de calouros, que apareciam muitas vezes como quadros em programas de auditório, di-

zem de um modo de fazer televisão local que se articula às formas de reconhecimento dos for-

matos televisivos, mesmo aqueles que vêm de fora. É nesse sentido que a figura de José Abe-

lardo Barbosa de Medeiros, o Chacrinha, é interpretada também como uma das matrizes que

apontam para as relações de diacronia acionadas pelo formato The Voice e pela maneira como

ele opera e é significado no contexto brasileiro, através do The Voice Brasil.

Em Discoteca do Chacrinha, produzido entre 1967 e 1972, o apresentador comandava

um programa que “tinha atrações musicais, concursos e apresentação de calouros” e que era

“caracterizado, sobretudo, por um concurso de calouros” (MEMÓRIA GLOBO, 2008, s.p.).

Buzina do Chacrinha, transmitido na mesma época, era visto também como um “programa de

calouros” em que o apresentador “distribuía abacaxis” aos participantes eliminados, “usando

sempre uma buzina para pontuar sua atuação” (MEMÓRIA GLOBO, 2008, s.p.), um elemen-

to tão característico quanto as cadeiras vermelhas do The Voice, que giram mediante a aprova-
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ção de um candidato.  Cassino do Chacrinha, o mais recente desses, também se configurava

como um programa de auditório em que, “ladeado por suas sensuais ‘chacretes’, vestido com

um dos seus figurinos extravagantes e coloridos, o apresentador animava o público com seu

gestual e seus bordões, além de distribuição de bacalhau e abacaxi” (MEMÓRIA GLOBO,

2008, s.p.). O programa se estruturava de uma forma que faz lembrar, em diversos momentos,

a dinâmica do The Voice Brasil, o que se evidencia em descrições como:

A cada semana, até dez calouros se apresentavam no programa, sendo jul-
gados por atores do elenco da TV Globo como Tarcísio Meira, Glória Me-
nezes, Mario Gomes e Vera Fischer, entre outros. A atriz Elke Maravilha e
o radialista Edson Santana, rei momo do carnaval na época e algoz dos ca-
louros, participavam como jurados fixos. Os vencedores recebiam prêmios
em dinheiro (MEMÓRIA GLOBO, 2018, s.p.).

Figura 19 - Chacrinha com uma caloura, no programa Buzina do Chacrinha

Fonte: Fotografia de arquivo capturada de Memória Globo (2018)

Além dos programas de auditório, outros produtos aparecem para compor esse repertó-

rio coletivo que ajuda a dar significado ao The Voice Brasil. O programa Fama surge como

um expoente nacional do formato estrangeiro Stars Academy, da Endemol, sendo exibido en-

tre 2002 e 2005 pela Rede Globo. Pode-se acrescentar à lista o Ídolos, reconfiguração local do

formato Idols (Fremantle Media) veiculada inicialmente pelo SBT (2006-2007) e depois pela

Rede Record, (2008-2012) 

O formato neozelandês  Popstars  tensiona o conceito  de busca  por  uma estrela  da

música à medida que procura revelar não um talento individual, mas o processo de formação

de um grupo musical. A competição se desenvolvia a partir de fases, em que jurados especia-
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listas avaliavam aptidões de canto, dança e postura dos candidatos, escolhendo aqueles que

avançavam para as próximas etapas. O voto popular não era parte do dispositivo de uma emis-

são que se aproximava muito mais dos referenciais de documentário do que dos programas de

competição de talentos conhecidos nos princípios dos anos 2000 (SILVA, 2013a).  Popstars

aparece nessa lista por causa do sucesso das edições brasileiras, exibidas entre 2002 e 2003

pelo SBT. A 2a temporada (2003) apresentou aos telespectadores o grupo Br’Oz, enquanto a

edição anterior, a mais emblemática, fez surgir o quinteto Rouge.

Outra matriz importante no contexto televisivo do País são os Festivais da Canção, po-

pulares na década de 1960, num momento de transição, em que a televisão passava a raciona-

lizar seus processos de produção, dando contornos mais claros “ao que se constituiria o princi-

pal meio tradicional da comunicação de massa” (SILVA, 2013a). 

Os Festivais da Canção se estruturavam a partir de uma “lógica competitiva” em que

“cantores-compositores em ascensão” interpretavam suas músicas em “performances audiovi-

suais para um público cada vez mais amplo do espetáculo televisivo” (SILVA, 2013a, p.82).

Segundo Silva (2013a, p.82), as novas canções veiculadas durante os programas eram tratadas

como hits em potencial, na perspectiva de que as apresentações televisivas serviriam de teste a

uma indústria fonográfica interessada em aproveitar os artistas revelados por essa plataforma.

Mediados por “cantores e cantoras em ascensão no cenário musical brasileiro” (SIL-

VA, 2013a, p.69), os Festivais da Canção gradualmente se consolidaram no cenário televisivo

nacional como “espaços de apresentação dos novos artistas e canções” (SILVA, 2013a, p.69).

Não por acaso, a década de 1960, que trouxe consigo a popularização desses programas, é as-

sinalada por Silva (2013a, p.28) como um dos momentos cruciais de articulação e transforma-

ção da relação histórica entre as indústrias fonográfica e televisiva no Brasil. Interessado nas

estratégias de produção daquilo que chama de “reality show musical”, o autor recupera essa

relação histórica entre essas duas instâncias no contexto do brasileiro, para explorar “o papel

cultural da televisão para a indústria da música”, em especial a forma como isso é operaciona-

lizado nos reality shows, seus objetos de estudo.

Pensar nos Festivais da Canção como matrizes culturais do The Voice Brasil ajuda a

entender releituras como a do  tweet divulgado no episódio 9 da 1a temporada do programa,

que caracteriza a atração da Rede Globo como “o maior festival de música da televisão brasi-

leira” (FIGURA 20). Ao mesmo tempo, faz lembrar a diacronia que perpassa ritualidades e

socialidades articuladas ao reconhecimento partilhado da televisão como uma plataforma le-
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gítima para a revelação de novos cantores, algo que parece mover o The Voice Brasil e aque-

les que o assistem na expectativa de encontrar a “nova voz do País”.

Figura 20 - Tweet reconhece o The Voice Brasil como um “festival de música”
(episódio 9 da 1ª temporada, 2012)

O tweet exibido durante o programa faz uma associação que remete de alguma forma aos
Festivais  da Canção da  década  de  1960,  denunciando ritualidades  e  socialidades  que
dizem da diacronia das articulações entre indústria da música e indústria televisiva.

O termo “festival” se associa a uma ideia de profissionalismo que perpassaria as apre-

sentações dos candidatos dos programas, em um sentido que pode levar a crer que o The Voi-

ce Brasil não é apenas um “show de calouros”, isto é, de amadores. Isso remete à lógica dos

Festivais da Canção, à medida que eles ajudaram a consolidar o reconhecimento da televisão

como uma plataforma para divulgar novos talentos da indústria da música, tal como ocorre no

The Voice Brasil. O tweet, nesse sentido, deixa entrever as disputas e tensionamentos da au-

diência, que recebe um produto estrangeiro e dele se apropria, em uma releitura que informa

referências, práticas e repertórios específicos do contexto local. 

Isso significa dizer que, apesar da investida dos agentes de produção (norteados por

práticas de uma institucionalidade que visa assegurar uma identidade e uma reputação), a au-

diência do The Voice Brasil desafia esses sentidos em ritualidades e socialidades, as quais de-

nunciam formatos que funcionam em articulação às matrizes culturais de uma determinada soci-

edade.

Nesse sentido, a premissa que sustenta o The Voice Brasil, e que faz com que ele seja

visto pelos candidatos e pela audiência (que vota e acompanha a disputa) como uma platafor-

ma para alavancar carreiras artísticas, remete aos Festivais da Canção da televisão brasileira,
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que já na década de 1960 consolidavam sentidos de que “estar na TV era premissa fundamen-

tal para todos os que desejavam gravar discos” (SILVA, 2013a, p.81).

É nessa perspectiva, portanto, que os festivais de canções são convocados aqui como

matrizes do The Voice Brasil. É através da relação gradualmente construída entre indústria fo-

nográfica e televisão – que segundo Silva (2013a) passa pelos festivais de música, pelas tri-

lhas sonoras das telenovelas e, mais recentemente, pelo que o autor chama de “reality shows

musicais” – que a televisão é reconhecida por produtores e audiências enquanto “veículo audi-

ovisual de consolidação para os novos artistas, que se solidificavam através de suas perfor-

mances como marcas a serem exploradas pelo star system" (SILVA, 2013a, p.81).

Assim, apesar da nova roupagem que diz de fases e dinâmicas específicas do programa,

como as audições às cegas e as cadeiras vermelhas dos técnicos, o The Voice Brasil parece con-

vocar em diversos momentos essa mesma “centralidade cultural da televisão para a indústria da

música”, sustentando-se em uma relação que foi instituída e consolidada antes dele e que remete

à Era dos Festivais e ao reconhecimento de tais programas como “espaço de legitimação para

um ponto de virada na transformação de uma atividade amadora ou profissional sem reconheci-

mento massivo em uma carreira profissional mais sólida e estabilizada” (SILVA, 2013a, p.22).

É nesse jogo de tecnicidades e ritualidades, de institucionalidades e socialidades e de

formatos históricos operando na interação com matrizes culturais (nacionais e estrangeiras) e

com diferentes tempos históricos que o  The Voice Brasil e o formato  The Voice  parecem se

significar e ser significados pelas audiências locais, em seus repertórios e modos de leitura

culturalmente instituídos.

1.2 SOBRE OS FORMATOS E O SENTIMENTO DE BRASILIDADE CONVOCADO NO

THE VOICE BRASIL

Os tópicos abordados até aqui trazem apropriações acerca de formato televisivo e per-

mitem algumas articulações com o que diferentes autores dizem sobre o tema. Quando Cham-

bat-Houillon (2007, p.142) fala de um formato que mobiliza leituras no seu processo de emis-

são, ela enfatiza a construção gradual de uma relação específica entre os telespectadores e um

programa. Nesse sentido, o formato seria visto como um produto que demanda ou desenvolve
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destrezas específicas da ordem da produção, mas também como uma unidade espectatorial

que se associa à esfera da recepção e que diz respeito ao modo como o público interage com o

produto (CHAMBAT-HOUILLON, 2007, p.148).

Da maneira como desenvolve o argumento, a autora acredita que todo formato seria a

“interface material  de um conceito abstrato”,  cuja  corporificação constitui  uma identidade

particular a partir de um sistema formado por “características constitutivas”, as quais são a

todo o tempo tensionadas por propriedades contingentes. Esse sistema se aproxima, de algu-

ma forma, do conjunto de princípios fixos e elementos variáveis a que Chalaby (2016) se refe-

re e, em alguma medida, da crosta variável em recheio de Moran e Malbon (2006), ainda que

esses autores defendam que a metáfora não seja suficiente para dar conta da complexidade e

da multiplicidade do conceito.

Talvez por isso a perspectiva de estrutura, arranjo ou envoltório presumida na metáfora

dessa crosta/esqueleto apareça tensionada pela ideia de formato como acumulação de know-

how e conhecimento necessário para reconfigurar um programa a outro tempo e espaço (MO-

RAN; MALBON, 2006); ou, ainda, como uma transferência de expertise, tal como defendido

por Chalaby (2011; 2016), em uma linha de raciocínio que se aproxima da noção de compe-

tência de produção sem, no entanto, fazer uso do termo.

À medida que é percebido como um conjunto de informações e conhecimentos atuali-

zado e refinado a cada nova experiência local (CHALABY, 2011; 2016), o formato denuncia

um estado de incompletude que marca um produto sob contínua reformulação (MORAN;

MALBON, 2006). Essa articulação faz lembrar a natureza transnacional de formatos que, para

Chalaby (2011, p.295) só se constituem como tal quando reconfigurados para outro país, para

além daquele de origem, adequando-se nesse processo a gostos e culturais locais (CHALABY,

2011, p.306).

Se tais definições se fiam predominantemente nas lógicas da produção, em um proces-

so que pode levar a crer que o formato se constitui prioritariamente na ordem da emissão, a

perspectiva de uma unidade espectatorial que interage com o público, levantada por Chambat-

Houillon (2007, p.148), retoma o necessário esforço de pensar também nas esferas da recep-

ção e no papel do público na constituição de um formato.

A articulação prevista por Moran e Malbon (2006) entre formato, contexto industrial e

sistema de produção é outro tensionamento importante sobre o conceito, à medida que infor-

ma um modo de fazer que remete ao processo sistemático de diferenciação pela repetição,
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conforme anunciado por Moran e Keane (2004) e Moran e Malbon (2006). Com base nesse

regime, os autores argumentam, não haveria uma única forma correta de “adaptar” um forma-

to, mas um continuum de possibilidades que variam entre o radicalmente similar e o notoria-

mente diferente. Isso enfraquece a ideia de um sistema de avaliação que mensura a qualidade

de uma adaptação por sua suposta fidelidade a um modelo principal.

Mais do que isso, o estado de completude e a escala ampla que permite reconfigura-

ções ora mais semelhantes, ora mais diferentes fazem perder de vista a tangibilidade de um

produto de referência a ser copiado com exatidão. De fato, Moran e Keane (2004, p.201) pare-

cem mais interessados em uma perspectiva que relativiza a importância de um molde original

para pensar numa concepção em que o formato é acessível a produtores e audiências apenas

como um metatexto, isto é, como “um texto continuamente imaginado que toma como base as

instâncias individuais de um formato e suas materialidades”, a exemplo da bíblia do formato e

dos episódios-teste. É nesse sentido que os autores dizem que toda nova versão local contribui

para esse conjunto mental, tensionando ou confirmando “o objeto imaginário que é um forma-

to” (MORAN; KEANE, 2004, p.201).

Em uma linha de raciocínio parecida, Chambat-Houillon (2007, p.150) irá argumentar

que todo formato inicia uma série de emissões mais ou menos imperativas. No primeiro caso,

o formato funcionaria como um “molde” “ao qual as novas ocorrências devem conformar-se”

(2007, p.150); no segundo, ele se apresenta como um “modelo de serialização”, ampliando o

espaço para modificações e transformações que não deformam nem suprimem o elo entre ver-

sões diferentes (2007, p.151).

Ao mesmo tempo,  a  perspectiva industrial  e  mercadológica faz lembrar  o  formato

multifacetado proposto por Chalaby (2016), que ora funciona como um  remake licenciado,

ora como uma prova de conceito passível de ser explorada economicamente (através, por

exemplo, de ações de merchandising).

É também nessa instância comercial que Chalaby (2011; 2016) e Moran e Malbon

(2006) falam de um esforço de manutenção da reputação que vem em via de mão dupla. De

um lado, os produtores locais almejam alcançar os bons números de audiência propagandea-

dos (embora não assegurados) por um formato; do outro, os responsáveis pela licença preci-

sam assegurar uma transferência cuidadosa de expertise, know-how e conhecimento para man-

ter os índices de audiência e o valor comercial do formato no mercado internacional.

Há outras formulações possíveis acerca de formato televisivo, embora por ora desta-
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quemos mais esta: a associação do conceito à ideia de “tecnologia”. De uma compilação de

estudos sobre as distintas manifestações dos formatos televisivos em diferentes contextos asi-

áticos, Moran e Keane (2004, p.201) concluem que um formato pode ser visto em alguma ins-

tância como uma tecnologia cultural e que cada processo de reconfiguração corresponde, na

verdade, a uma transferência dessa tecnologia específica. Nesse sentido, a migração de um

formato a outro território equivaleria também a uma “migração de técnicas, práticas e ideias”

ora codificadas em documentos, ora repassadas de maneira tácita nas destrezas apreendidas de

um ofício (KEANE, 2004, p.15). 

Em complemento a essa ideia, Moran e Keane (2004) ressaltam que a tecnologia a que

se referem seria uma construção social. Os autores abrem espaço para pensar num processo,

cujos efeitos nem sempre podem ser antecipados. Assim, ao falarem em uma transferência, os

autores o fazem tendo em vista que o processo aciona instâncias econômicas, políticas, sociais

e institucionais específicas de um contexto (MORAN; KEANE, 2004, p.201-202). A tecnolo-

gia aparece, então, menos na forma de um aparato e mais como o resultado de um sistema so-

cial singular, que incorpora características próprias de uma sociedade, em determinados tem-

po e espaço. A relocação, nesse sentido, ocorre mediante interações com fatores específicos

do novo ambiente, seja em termos de geografia, valores e recursos ou até do cenário das insti-

tuições televisivas, políticas, legais, econômicas, culturais, social e educacionais (MORAN;

KEANE, 2004, p.202).

Tal ponto de vista parece estar mais próximo do alinhamento proposto por Martin-Bar-

bero (2015) em seu mapa das mediações e da perspectiva comunicativa implicada nos formatos

industriais. Ao trazer o termo “tecnicidades”, o autor propõe uma mediação que enfatiza não só

o papel dos produtores, mas também as instâncias da recepção, conforme já assinalado. É tam-

bém por causa das releituras desenvolvidas pelas audiências, afinal, que nem sempre é possível

garantir sucesso ou prever o resultado da reconfiguração local de um formato.

Resta ainda reiterar que, embora tenham ascendido nos anos 2000, as destrezas impli-

cadas no processo de reconfiguração local de um formato não constituem invenção recente.

Apesar da popularização dos formatos acontecer em contexto televisivo de multiplicidade de

canais, transmissão digital e mercado internacional, a relação necessária entre formato televi-

sivo e o modo de produção industrial prevista por Moran e Malbon (2006) não se resume ao

contexto dos anos 2000.

Ao contrário, para os autores, as práticas e princípios comumente associadas à reconfi-
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guração de diferentes versões de um mesmo formato estavam presentes desde primeiros siste-

mas de reprodução mecânica, como no comércio de livros (MORAN; MALBON, 2006, p.21).

Na recuperação histórica desses processos, Moran e Malbon (2006) mencionam as primeiras

traduções da Bíblia do latim para as letras vernáculas, ainda no século XV, os covers musicais

e as releituras de obras literárias como algumas das várias matrizes do que hoje se reconhece

como um formato televisivo globalizado e internacional.

Dessa maneira, o advento dos formatos televisivos a partir dos anos 2000 não inaugu-

rou necessariamente um novo tipo de produto, mas institucionalizou uma prática antes restrita

à informalidade (MORAN; MALBON, 2006, p.22). Isso porque os esforços de reconfigura-

ção e reformulação há muito tempo faziam parte das práticas midiáticas (MORAN; MAL-

BON, 2006; WAISBORD, 2004), não apenas no contexto televisivo, mas no rádio, nos jor-

nais, nas revistas e nas transposições entre um e outro meio.

Já nos anos 1930, estações inglesas e australianas reaproveitavam os sucessos de au-

diência das rádios estadunidenses para seus respectivos países, como o já mencionado Major

Bower’a Amateur Hour, emprestado pela BCC dois anos após sua estréia, em 1934 (CHA-

LABY, 2012, p.37). Outro exemplo é Twenty Questions, que funcionava como um quizz em

que um painel de convidados deveria adivinhar em até vinte perguntas a identidade de um ob-

jeto escolhido aleatoriamente pela produção do programa (CHALABY, 2012, p.38). Mais para

frente, o surgimento da televisão, nos anos 1950, criou uma demanda de conteúdo que foi

cumprida mediante a reciclagem de programas já consolidados na era do rádio (MORAN;

MALBON, 2006, p.22).

A prática era comum mesmo entre emissoras de televisão. Chalaby (2012, p.38) cita

What’s My Line como o primeiro dos muitos formatos televisivos que viriam a cruzar frontei-

ras nacionais,  ainda em 1950.  Veiculado originalmente pela  emissora estadunidense CBS,

uma adaptação britânica estreou na BBC no ano seguinte, replicando a fórmula em que quatro

participantes precisavam adivinhar a profissão de um convidado autorizado a responder às

questões apenas com sim ou não.

Contudo, se tais práticas já estavam presentes no cenário midiático entre os anos de

1930 e 1950, até a década de 1990 elas se mostravam incidentais e esporádicas, raramente ha-

vendo preocupação em sistematizar e documentar os conhecimentos acionados no desenvol-

ver de um programa televisivo (MORAN; MALBON, 2006, p.22). Nesse caso, a maior parte

das reformulações eram feitas tomando como base os fragmentos de informação que escapa-
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vam na exibição dos episódios de um programa, e os criadores ou produtores originais rara-

mente tinham papel ativo nesse processo. Da mesma maneira, havia pouco controle ou moni-

toramento dessas reconfigurações e releituras, muitas das quais eram realizadas sem permis-

são, pagamento de taxas ou planejamento prévio, “circulando lentamente por um número li-

mitado de territórios (CHALABY, 2012, p.47).

Somente a partir dos anos 1980 uma sistematização dessas atividades começou a ser

feita, ainda que muitas vezes estivesse restrita ao fluxo que caminhava no sentido dos Estados

Unidos para a Europa e se concentrava na transposição de game shows, como Wheel of Fortu-

ne, Jeopardy e Family Feud. É por isso que Chalaby (2012, p.45) fala dessa década não nos

termos de um momento definitivo de ascensão da indústria dos formatos televisivos,  mas

como um período de transição do que viria a acontecer mais tarde, no virar do século.

A década seguinte, os anos 1990, aparece para o autor como uma época-chave porque

foi nesse período que o fluxo que levava os programas dos EUA para a Europa começou a se

inverter, e países como Inglaterra e Holanda despontaram como potências de exportação e cri-

ação de formato. O período marca também o surgimento de empresas europeias como a Ende-

mol (Big Brother) e a Fremantle Media (Idols), que conquistaram destaque na indústria de

formatos internacionais, rapidamente despontando como líderes de mercado.

Outras questões são importantes nesse contexto dos anos 1990, como o predomínio de

um modelo de televisão privado, a standardização de práticas comerciais e as crescentes preo-

cupações com a violação de copyrights e propriedade intelectual (WAISBORD, 2004, p.367).

Na interação com essa configuração de cenário, a indústria dos formatos começou gradual-

mente a se institucionalizar. A compra e a venda de licenças passaram a se constituir como

práticas regulares, ao mesmo tempo em que órgãos de controle foram implementados, a fim

de proteger os copyrights dos conceitos em circulação. É esse o caso da Format Recognition

and Protection Association (FRAPA), composta por um grupo de produtoras de formatos da

indústria televisiva.

Nessa mesma época, surgiram as primeiras feiras destinadas à exibição e ao comércio

de formatos. Esses eventos constituíam espaços em que representantes da indústria se encon-

travam para apresentar e vender seus programas e articular ideias sobre o futuro desse merca-

do internacional. Foi também nesse período que se criaram os quatro superformatos mencio-

nados por Chalaby (2011; 2016): Idols, How Wants To Be a Millionaire, Survivor e Big Bro-

ther, ditando um novo ritmo à circulação dos formatos televisivos e a um comércio de abran-
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gência cada vez mais global  (CHALABY, 2011, p.298).

Sobre isso, são necessárias algumas ponderações. Para Waisbord (2004), o fluxo glo-

bal e abrangente regularmente postulado acerca dos formatos televisivos é também um fluxo

que exclui e falha em considerar “as enormes desigualdades existentes no comércio de produ-

tos audiovisuais” (2004, p.361), os quais eram inacessíveis a tantos territórios do globo. Nessa

perspectiva, ainda que se fale na força ascendente de mercados exportadores fora do eixo oci-

dental (Japão) e estadunidense-europeu (Brasil e México), a posição dominante permanece

centrada na Europa e nos Estados Unidos. A hegemonia desses polos chega a ser tensionada

por mercados e rotas alternativos, mas não ameaçada a ponto de estremecer o “fluxo desigual

televisivo e informacional” (WAISBORD, 2004, p.362) que muitas vezes se perde de vista na

caracterização dos formatos como expoentes de um comércio global, integrado e onipresente.

Essas disparidades também se fazem presente em outros momentos. Embora as déca-

das de 1980 e 1990 sejam vistas como o período em que o processo de reconfiguração de for-

matos televisivos passou a ser institucionalizado e formalizado, dificilmente se pode dizer que

as práticas informais foram completamente abandonadas a partir de então. Ao contrário, ao

tratar das adaptações locais no contexto televisivo da Coreia do Sul, Lee (2004) destaca a pre-

sença frequente de versões piratas de programas japoneses na grade de programação das emis-

soras coreanas. Para o autor, essas cópias informais se articulam a problemas estruturais da in-

dústria televisiva nacional, não podendo ser vistas nem como o resultado direto da proibição

de veiculação de programas japoneses no país e nem como o efeito de uma má conduta indivi-

dual e isolada.

 Assim, embora se fale em uma sistematização e institucionalização de um formato te-

levisivo, tais práticas se materializam de maneira diferente em contextos desiguais. A infor-

malidade, nesse caso, subsiste em cenários como a Coreia do Sul, distinto pelo estado em que

a indústria televisiva se encontra e pelos incentivos lançados à produção audiovisual local e

nacional (LEE, 2004).

Isso retoma uma vez mais a importância das institucionalidades para um formato tele-

visivo, que são distintas a depender do contexto, já que se estabelecem na interação com as

políticas e leis de incentivo próprias de cada país. Ao mesmo tempo, a atuação e a relevância

de outros agentes que se articulam a tais institucionalidades – como a FRAPA, por exemplo –

se estabelecem de modo diverso na relação com cada um desses territórios. Essas disparidades

muitas vezes se apagam no discurso que homogeneíza ao falar de um processo iniciado a par-

82



tir dos anos 1980 e que abre os sistemas televisivos para um fluxo global de capitais, tecnolo-

gias e agentes, reconfigurando as práticas de imitação vigentes até então.

Apesar disso, os formatos de fato se popularizaram. Tais produtos eram muitas vezes

vistos como alternativas vantajosas se comparadas à transmissão de programas já finalizados,

em um jogo de oposição que muitas vezes colocava os formatos em um patamar superior aos

chamados “enlatados”, pelo fato de admitirem alterações e reformulações. No entanto, o grau

de maleabilidade de um formato só alcança até onde o contrato de copyright permite (WAIS-

BORD, 2004, p.380). Ao mesmo tempo, a preocupação com o sucesso comercial e a afinidade

com os princípios da iniciativa privada restringe as possibilidades e oportunidades de mani-

festações fora do circuito hegemônico das comunidades locais e nacionais (2004, p.381), si-

lenciando assim disparidades e perpetuando referenciais de uma nacionalidade já instituída

(2004, p.368). Nesse sentido, se de um lado o processo de reconfiguração faz lembrar de um

produto que interage a todo tempo com especificidades do contexto local, de outro a dinâmica

dos formatos por vezes remete a esses mesmos enlatados veiculados nos canais de televisão.

Ainda nessa perspectiva, é possível reconhecer no The Voice Brasil traços dessa “naci-

onalidade já instituída” a que Waisbord (2004, p.368) se refere. Há uma “brasilidade” constru-

ída que parece ser acionada para que as audiências possam “reconhecer a si mesmas como

membros de uma comunidade nacional” (2004, p.372), ainda que em um processo que silen-

cie sentidos possíveis e em disputa sobre o que significa ser brasileiro.

Tal como no Big Brother Brasil, como percebe Ferreira (2008) em sua análise sobre o

programa, os candidatos no The Voice Brasil são identificados a partir do estado de onde eles

vêm, seja nos vídeos de apresentação exibidos antes das audições às cegas, seja nas entrevis-

tas realizadas nos bastidores, ou ainda na rodada de perguntas feitas pelos técnicos após uma

audição às cegas. 

Em uma batalha realizada no 7º episódio da 5a temporada (2016), por exemplo, Leifert

convoca as candidatas ao palco, introduzindo-as com os seguintes dizeres: “Aretha Lima, 19

anos, Porto Alegre” e “De Criciúma, Santa Catarina, Gabriela Fereira”. Nesse sentido, cidades

e estados são regularmente acionados no intuito de caracterizar os participantes e, de alguma

maneira, conectar não apenas a plateia e os candidatos, mas também os técnicos e os partici-

pantes.

Quando a candidata Carol Biazin afirmou ser proveniente de Campo Mourão, no Para-

ná, Michel Teló prontamente informou já ter feito shows na cidade. A fala seguinte da também
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técnica Ivete Sangalo é sugestiva quando ela alega estar começando a decifrar as estratégias

de Teló para conquistar os cantores, inclusive o hábito que ele tem de dizer que já se apresen-

tou no lugar em que a pessoa nasceu.

De fato, em algumas passagens essa estratégia é utilizada, não só por Teló, mas pelos

demais técnicos. Certas referências reconhecidas como de determinada cidade ou região do

País sustentam algumas das brincadeiras dos técnicos, no esforço de convencer um candidato

a juntar-se ao seu time. Essa mesma ligação que se estabelece com a partilha de determinadas

referências geográficas (e dos sentidos e repertórios coletivos delas apreendidos) aparece em

vários momentos no The Voice Brasil. É comum, por exemplo, que a plateia reaja quando se

sente  conectada  às  cidades  de origem dos  participantes.  No 4º  episódio  da  6a temporada

(2017), quando o candidato Felipe Luziário informou ser de São Gonçalo, no Rio de Janeiro,

a plateia aplaudiu efusivamente, o que se justifica pelo fato de o estúdio de gravação do pro-

grama estar localizado no Rio de Janeiro. A dinâmica parece estar associada às matrizes dos

programas de auditório e da interação dos mediadores do programa com a plateia, que se ma-

nifesta diante dos acontecimentos da competição. 

Mais para frente, no mesmo episódio, a candidata Dayane Felix explicou, já no palco,

que, embora tenha nascido em São Paulo, ela residia na época em Morro de São Paulo, na Ba-

hia. Foi a vez de Ivete Sangalo e Carlinhos Brown (os dois técnicos vindos da Bahia) reagi-

rem à informação, o que não passou despercebido pelas câmeras (FIGURA 21). O momento

recupera a ideia de uma partilha de referências e conexões geográficas específicas, que se

afastam de um olhar estrangeiro que muitas vezes visualiza o Brasil como uma só unidade.

Figura 21 – Técnicos baianos reagem à candidata paulista que declarou residir
na Bahia (The Voice Brasil, episódio 4, 6ª temporada, 2017)
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 “Você está vindo de onde?”, pergunta Brown. Quando a participante responde que mora em Morro de São
Paulo, na Bahia, a câmera imediatamente procura as reações dos dois técnicos naturais do estado.

Ao mesmo tempo, de certa maneira, os candidatos parecem se tornar automaticamente

representantes dos lugares de onde vêm. Isso aparece na forma como Ivete Sangalo diz à recém-

eliminada Luiza Winck, no tira-teima do 9º episódio da 6a temporada (2017), que “Santa Catari-

na está feliz por ela”. Mais para frente, no mesmo episódio, a concorrente Sinara Costa convo-

cou seu estado dizendo “alô, meu Pará, obrigada”, após terminar a sua apresentação.

Além das referências geográficas, a construção de uma brasilidade pode aparecer tam-

bém em um discurso desenvolvido para levar a crer que todo o País partilha a experiência de

assistir ao The Voice Brasil, uma espécie de evento mediático capaz de promover uma “mobi-

lização coletiva em nome da nação” (DAYAN; KATZ apud WAISBORD, 2004, p.373). No 2º

episódio da 5a temporada (2016) do programa, por exemplo, o técnico Carlinhos Brown rea-

giu à audição da participante Cinthia Ribeiro, dizendo: “quem não assistir isso vai ficar mudo

nos bares de todo o país”. No 2º episódio da 6a temporada (2017) ele retoma essa mesma ideia

ao alegar que “o Brasil inteiro vai aplaudir” a apresentação da dupla Irmãos Meyer. Na mes-

ma medida, o apresentador Tiago Leifert reforçara, no 10º episódio da 4a temporada (2015)

que “estamos ao vivo para todo o país e para a Globo Internacional”, em um sentido de coleti-

vidade que não se restringe aos limites geográficos do território nacional.

Por diversas vezes, Leifert se direciona aos espectadores, falando para um Brasil abs-

trato que precisa votar em seu participante favorito e mantê-lo na competição. O mesmo dis-

curso se faz presente nas falas dos candidatos. Ao vencer a 2a temporada (2013), o finalista

Sam Alves agradeceu ao País por acreditar nele e disse que iria fazer de sua meta representar

o Brasil a partir dali – em parte, em resposta ao fato de ter sido criado nos EUA e às críticas

constantes de que a maioria das suas apresentações havia sido com músicas em inglês. Como

lembra Waisbord (2004, p.373), “a mídia propaga e reforça sentimentos nacionais perpetuan-

do laços linguísticos”, ainda que sob um mesmo regime de apagamento das diferenças de um

país cuja diversidade de idiomas vai além do português e avança para línguas indígenas.

A escolha por músicas que acionam repertórios nacionais também parece dialogar com

o sentimento de brasilidade convocado pelo The Voice Brasil. O cantar em português funciona

em diversos momentos como um diferencial em um programa que, embora adaptado de um

formato internacional, toma para si um lugar de representante da música brasileira. Um co-

mentário no site Panela de Séries acerca das performances da vencedora da 5a temporada
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(2016), Mylena Jardim, ilustra essa questão: “Mylena tem um tom forte, e cantou com muita

nacionalidade e beleza” e, ainda, “Amei a escolha da música, Olhos Coloridos é um hino na-

cional e casou perfeitamente com Mylena” (PANELA DE SÉRIES, 2016, s.p.).

Há momentos, no entanto, em que a construção dessa “brasilidade” fia-se em estereóti-

pos e em uma visão quase caricaturada de um Brasil que remete ao olhar estrangeiro. Quando

o candidato Yuri Maizon apareceu no segmento que concluiu o 1º episódio da 1a temporada

(2012), os técnicos perceberam e ressaltaram com surpresa as origens indígenas do participan-

te. O vídeo de apresentação do concorrente mostra a Aldeia Jabotá, em Tangará da Serra, no

Mato Grosso, sob um olhar quase que estrangeiro, na forma como faz atentar para a oca onde

o candidato vive e para as vestimentas tradicionais dos demais moradores. Ao mesmo tempo,

a menção a hábitos de escuta do rádio, a participação em festivais de música e as roupas usa-

das pelo candidato entrevistado contrastavam com um referencial de índio que costuma vir

muitas vezes deslocado do fluxo temporal (FIGURA 22).

No vídeo, quando o participante deixa a oca sugestivamente carregando nas mãos a

carta de aceitação do The Voice Brasil, ele corre na direção da câmera com a perspectiva de

que aquela é uma experiência que “ele nunca viveu na vida dele” e que o programa representa

uma chance de mostrar “a cultura dele e a música sertaneja”, em um uso de pronomes que

leva a crer que a cultura dele seja alheia à nossa. Uma vez no palco do auditório, a performan-

ce desaprovada pelos técnicos ganhou contornos de arrependimento quando Carlinhos Brown

e Lulu Santos lamentaram não ter apertado o botão de seleção. Na conversa que se desenro-

lou, Yuri foi questionado sobre sua etnia, ao que respondeu declarando ser um pareci e falar o

idioma aruak, daí que “o português dele não seja tão claro”. Lulu Santos se apressou em dizer

que, no entanto, “a voz dele é sensacional”, em um sentido que sugere que, apesar das barrei-

ras linguísticas que tomam o português como referência totalizante, a música é capaz de criar

entre eles um denominador comum.

Na sequência, Carinhos Brown restitui essa “brasilidade” de alguma forma dispersada

nessa não partilha de uma língua materna, voltando-se ao candidato para assegurar que: “a sua

voz é uma voz brasileira”. Nesse mesmo movimento, Lulu Santos alega estar honrado pela

presença de um candidato que representa “uma fatia muito forte e importante da nossa heran-

ça cultural”. O segmento termina com os técnicos aplaudindo de pé e, em seguida, aproxi-

mando-se do palco para reverenciar o candidato (FIGURA 22).
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Figura 22 - Audição às cegas do candidato Yuri Maizon (The Voice Brasil, 1a temporada, 2012)

]

Em outro momento, essa visão muitas vezes estereotipada sobre o Brasil retorna, dessa

vez em um segmento envolvendo Carlinhos Brown. O técnico fia-se na percepção do Brasil
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como um país receptivo e acolhedor na audição de Isabel Antônio, no segmento que inaugura

a 6a temporada (2017) do programa. A passagem em questão apresenta ao público a partici-

pante, uma menina de 16 anos refugiada do Congo, que se estabelece em São Paulo com a fa-

mília para escapar da guerra no país.

Após a apresentação, que virou as cadeiras de três técnicos (a exceção de Ivete Sanga-

lo), os técnicos descobrem a história da participante e a cantora se apressa em se declarar erra-

da em seu julgamento. Ivete alega ter formulado uma crítica acerca da pronúncia, mas “quan-

do a gente vê que você não é brasileira, você é do Congo. É aqui que a gente percebe esse so-

taque lindo”. Na forma como a audição se desenvolve, o The Voice Brasil é construído como

um espaço acolhedor, tal como seria, segundo essa interpretação, a própria natureza do povo

brasileiro. “Seja bem vinda ao nosso país que é seu por direito”, retruca Ivete Sangalo, en-

quanto Carlinhos Brown discursa nesse mesmo sentido, dando boas-vindas “não só ao  The

Voice, como a tudo que você fizer nesse país, porque esse é um país das misturas, onde tudo

aqui funciona no coletivo e no amor”.

1.3 APROXIMAÇÕES ENTRE OS FORMATOS TELEVISIVOS E OS FORMATOS IN-

DUSTRIAIS DE MARTÍN-BARBERO (2015)

Nesse último tópico, com base nos referenciais apresentados até aqui, retomamos nos-

sa articulação entre o conceito de formato televisivo e os formatos industriais propostos por

Martín-Barbero (2015) em seu mapa das mediações. Esse movimento parte de um esforço de

tensionamento das perspectivas de formatos televisivos centradas em questões da ordem das

institucionalidades e da tecnicidade, as quais, conforme visto acima e embora importantes,

não nos parecem suficientes para dar conta do processo de transposição do formato The Voice

para o contexto brasileiro. Nesse sentido, a proposta metodológica e o referencial de formato

industrial desenvolvido por Martín-Barbero (2015) vêm em auxílio à tentativa de entender o

programa (e a maneira como o formato é ali operacionalizado) a partir das ritualidades e soci-

alidades, que não desconsideram os discursos e as estratégias da emissão, mas se desenvol-

vem em articulação a eles.
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No modo como o autor desenvolve seu circuito de análise, os formatos industriais apa-

recem como parte de uma rede interconectada e articulada, criada para tentar dar conta das

“relações constitutivas entre comunicação, cultura e política” (MARTÍN-BARBERO, 2015,

p.15). Constituído pelos formatos industriais, matrizes culturais, lógicas de produção e com-

petências de consumo, o mapa das mediações se desenha em dois eixos conectados que dizem

das distintas temporalidades acionadas a cada processo de comunicação18.

É da associação dos formatos com as matrizes culturais que emerge o eixo diacrônico

ou histórico, que faz atentar para um processo comunicacional em que disputam diferentes

temporalidades. Ele é entrecortado pelo eixo sincrônico, que é mais imediato e se estabelece a

partir das articulações entre lógicas de produção e competências de recepção desenvolvidas

em uma dada sociedade e em um tempo e espaço específicos.

O modo como Chambat-Houillon (2007) alude a um formato televisual que constrói

uma relação específica entre telespectadores e um programa televisivo remete à importância das

instâncias da recepção no circuito instituído por Martín-Barbero (2015) e ao quanto elas são re-

levantes para o processo de comunicação que se estabelece na articulação com um formato.

Para desenvolver uma interação e ordenar modos de leitura, dirá Chambat-Houillon, um forma-

to precisa operar na ordem da produção (demandando certas habilidades e destrezas), mas tam-

bém no âmbito da recepção, de onde funciona como uma unidade espectatorial que aciona cer-

tas interpretações por parte de quem o assiste (CHAMBAT-HOUILLON, 2007, p.148). 

Assim, à medida que se materializa em torno de expectativas e referenciais desenvol-

vidos por um coletivo de programas anteriores e contemporâneos (eixo diacrônico), os forma-

tos também se constituem pelo modo como mobilizam competências de recepção e de produ-

ção resultantes de um tempo presente, que é muitas vezes coabitado por elementos do passado

(eixo sincrônico).

O mapa é interligado por mediações, que são um conceito-chave do pensamento de

Martín-Barbeiro (2015), à medida que é através dessas instâncias que o autor acredita ser pos-

sível observar o processo comunicativo. São quatro as mediações propostas nesse primeiro

momento: a institucionalidade (que se estabelece na relação entre as lógicas de produção e as

matrizes culturais), a socialidade (surgida da interação entre matrizes culturais e competências

de consumo), a ritualidade (que diz da conexão entre formatos industriais e competências de

recepção) e a tecnicidade (resultante dos tensionamentos entre lógicas de produção e formatos

18  Conforme Figura 1 desta dissertação. 
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industriais).

As institucionalidades que incidem sobre o The Voice Brasil são diversas e se articu-

lam em várias frentes, despenhando um papel importante que se deixa ver na ênfase conferida

a elas pelos autores que buscam definir o conceito de formato televisivo.

De um lado, o programa responde ao grupo holandês Talpa, detentor dos direitos desse

formato e de tantos outros. O fato de a Talpa ter um setor específico para tratar das questões

ligadas a seus formatos está associado a uma tendência empresarial surgida da popularização

e da ampliação do alcance de tais produtos em outros territórios. Com catálogos em expansão

e remakes cada vez mais numerosos, as empresas líderes de mercado, nos anos de 1990, viam-

se confrontadas com a necessidade de desenvolver setores e divisões especificamente respon-

sáveis pelo controle, distribuição e coordenação dos expoentes internacionais de seus forma-

tos televisivos. É nesse sentido que a BBC desenvolve a BBC WorldWide, em 1994 (MORAN;

MALBON, 2006, p.14) e a Endemol investe em subsidiários locais, como é o caso da Ende-

mol Shine Brasil, mas também da Endemol ShineUK, Endemol Shine North America e Ende-

mol Shine Índia.

Para além dessas instituições que se associam aos direitos do formato, o  The Voice

Brasil se desenvolve em interação com a Rede Globo, a empresa líder dos segmentos midiáti-

cos do país e a “maior produtora de conteúdo dramático da América Latina”, em grande parte

por causa das telenovelas (MORAN; MALBON, 2006, p.93). 

Outras peças importantes desse cenário institucional dizem respeito às feiras de forma-

tos e à FRAPA (Format Recognition and Protection Association), citadas nos tópicos anterio-

res como instâncias que contribuíram para a normatização de produtos que antes eram restri-

tos à informalidade. Nesses espaços, produtores e empresários reúnem-se para discutir regras,

registros e modos de frear a pirataria que desafia o processo de formalização desse comércio

(MORAN; MALBON, 2006, p.104), o que faz duas instâncias importantes peças nesse esfor-

ço de definir os formatos pelas lógicas da produção.

Esses lugares de institucionalidades tensionam a versão brasileira do The Voice Brasil

(Rede Globo) à medida que instituem certas pressões e silenciamentos ao programa, fazendo

lembrar de uma perspectiva mercadológica que valoriza comercialmente um formato televisi-

vo pelo sucesso de suas reconfigurações em outros territórios. 

Nesse sentido, Moran e Malbon (2006, p.55) falam de uma negociação que começa

ainda nos estágios de concepção de um formato televisivo e que esbarra por diversas vezes em
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gatekeepers organizacionais, cujas decisões alteram o modo com os formatos se desenvolvem.

Em uma argumentação parecida, Moran (2009, p.19) se refere aos formatos televisivos como

práticas sociais e comerciais que acontecem em instituições mediáticas.

A mediação da tecnicidade aparece para Martín-Barbero (2015) em uma perspectiva

que prioriza a relação implicada entre tecnologia e os sujeitos que a utilizam, com seus reper-

tórios de saberes e modos de fazer apreendidos. Nesse sentido, ela é “menos assunto de apara-

tos do que de operadores perceptivos e destrezas discursivas” (MARTÍN-BARBERO, 2015,

p.18), relacionando-se à ordem das interações sociais e à forma como elas desafiam diferentes

práticas, e “gramáticas de ação” (2015, p.19) associam a ritualidades em seus ritmos e memó-

rias.

As expertises e modos de fazer são elementos que, como mencionado acima, ganham

extrema importância nas proposições de alguns dos autores que estudam os formatos televisi-

vos. Eles parecem ser associar às tecnicidades, que dizem das competências desenvolvidas na

conexão entre as lógicas de produção e os formatos industriais e que ajudam a construir a

identidade de um formato. Mas, à medida que em que essas técnicas se articulam em uma

perspectiva que informa as intenções do âmbito da emissão, as ritualidades e socialidades pre-

cisam ser adicionadas ao circuito para incluir o âmbito da emissão ao processo comunicativo.

No The Voice Brasil, essas ritualidades e as socialidades aparecem de diversas manei-

ras. O número crescente de blogs e sites alimentados por espectadores é exemplo de um pro-

cesso que expande os expoentes de uma crítica não mais reduzida a espaços formais. À medi-

da que as novas tecnologias ajudam a descentralizar as esferas de partilha de experiências, a

popularização da internet corrobora com mudanças nos rituais (CARDOSO FILHO, 2011a,

p.51) que se articulam em torno do assistir ao The Voice e ao The Voice Brasil, instituindo no-

vas marcas sobre as práticas relacionadas à recepção do programa.

Na década de 1990, o estilo de votação que regia os primórdios de  American Idol e

seus similares baseava-se predominantemente em interações  off-line com pessoas próximas

(em redes familiares, de amigos ou trabalho) e pautava-se em uma crítica fortemente vincula-

da aos veículos de comunicação institucionalizados. A chegada das décadas de 2000 e 2010

possibilitou uma atualização dessa dinâmica. A internet deu suporte para distintos expoentes

de uma crítica não especialista conquistarem espaço e visibilidade, ao mesmo tempo em que

facilitou um tipo de fruição em que o espectador podia estar constantemente em diálogo com

internautas geograficamente distantes.
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Por meio de plataformas como o Twitter e o Facebook, as novas tecnologias certamen-

te não criaram, mas deram espaço para que se desenvolvessem competências, em um esquema

de comentário-resposta, entre internautas, o que ocorre de forma concomitante à transmissão

do programa pela Rede Globo – ainda que uma fruição mais individual e menos participativa

não tenha saído completamente de cena.

Nessa mesma direção, o esquema de votação que na década de 1990 se resumia ao te-

lefone e recuperava práticas consolidadas no País por programas como Você Decide19 (Rede

Globo) cedeu parcialmente lugar a uma dinâmica mais coletiva, que convida o espectador

para uma experiência de âmbito on-line. Os votos direcionados aos candidatos do programa

são computados também pelo Twitter e pela página da Globo, em uma tendência que avança

para além da emissora brasileira e que é utilizada por outros programas semelhantes, inclusive

as diversas vertentes contemporâneas do formato The Voice. 

No The Voice exibido nos EUA, por exemplo, as votações do público colocam os dois

candidatos menos votados do episódio em risco de eliminação, mas a decisão só acontece

após uma nova apresentação ao vivo desses dois concorrentes. Essa escolha definitiva por um

ou outro aspirante permanece ainda nas mãos do público, mas se dá exclusivamente no âmbito

do Twitter e da internet, naquilo que os produtores do programa chamaram de Instant Save.

Em um movimento parecido, a 6a temporada (2017) do The Voice Brasil extinguiu o

voto por telefone, investindo em uma interatividade que passa a se dar exclusivamente no âm-

bito on-line. Ainda que as competências implicadas nesse processo remetam muitas vezes à

dinâmica de uma votação e de uma interação que teve início no contexto analógico, o progra-

ma parece investir cada vez mais em uma interatividade na esfera on-line. Isso passa não só

pela votação via site, mas também pela exibição de tweets entre a 1a e a 5a temporada (2012-

2016) e pelo lançamento de emojis dos técnicos para redes como o Twitter, conforme visto an-

tes.

Nesse sentido, a aproximação com a internet permite uma expansão e uma atualização

das práticas de recepção do The Voice. Redes como o Facebook e o Twitter funcionam como

instâncias de um assistir coletivo, que envolve a manifestação on-line de uma torcida por um
19 Programa exibido entre 1992 e 2000 pela Rede Globo. No Você Decide, o espectador acompanhava um enredo

e podia escolher o final da história, em uma votação pública realizada por telefone - o público era apresentado
a alternativas de desfecho distintas. Ia ao ar a opção mais bem votada. Alguns dos apresentadores do programa
foram Antônio Fagundes, Tony Ramos, Lima Duarte, Carolina Ferraz e Renata Ceribelli. No total, foram exi -
bidos 323 episódios do programa, em nove temporadas (MEMÓRIA GLOBO, 2018). “O público podia esco-
lher, ao vivo, o final de uma história. Bastava uma ligação, sempre gratuita. Um placar instalado no cenário
computava os votos em tempo real. Apenas o final escolhido ia ao ar – embora, durante um período, a opção
menos votada também fosse exibida no Fantástico” (MEMÓRIA GLOBO, 2018, s.p.).
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candidato ou a aprovação de determinada performance, abrindo espaço para um maior número

de falas e de vozes acerca das experiências, dos sentidos e das práticas acionadas quando se

assiste ao programa.

A importância da recepção se deixa ver também no tweet apresentado no tópico anteri-

or, que associa o programa aos Festivais da Canção. As matrizes televisivas, nesse sentido, re-

metem à relevância das competências de consumo para os sentidos atribuídos a um formato.

Tais sentidos muitas vezes escapam daquilo pretendido pelas esferas da produção, sendo res-

significados nas articulações que operam não apenas na institucionalidade e na tecnicidade,

mas também nas socialidades e ritualidades, assim como no modo como elas se associam às

matrizes culturais para dar significado ao The Voice Brasil, conforme será visto em mais deta-

lhes no capítulo 3.

Antes disso, contudo, nos voltamos à reality television para entender como tais premis-

sas e convenções são atualizadas no The Voice Brasil e na dinâmica dos formatos televisivos.

Nesse momento, a análise das materialidades do programa passa a ser guiada pela perspectiva

de gênero televisivo como categoria cultural, uma proposta em que o conceito é acionado não

por sua natureza classificatória, mas por deixar ver disputas que se articulam à maneira como

ele é percebido e significado em determinada comunidade. 

2 “BATALHAS”: A REALIDADE EM DISPUTA NO THE VOICE BRASIL

No capítulo anterior, o esforço em observar as articulações sobre o formato televisivo

no The Voice Brasil (Rede Globo) levou a ver alguns dos mecanismos empregados na materi-

alização de um programa cuja reconfiguração local leva em conta não só o estado da indústria

televisiva no País, mas os gostos e expectativas desenvolvidas no contexto nacional. A todo

tempo em diálogo com o global do formato e local de sua manifestação, o programa exibido

pela Rede Globo instaura uma dinâmica não exatamente inédita, mas inerente a um conceito

que articula essas duas instâncias não em termos de alternância, mas de negociação.

Ao mesmo tempo, a recuperação histórica das competições de talento televisionadas

efetuada  também  nesse  primeiro  capítulo  fez  perceber  que,  apesar  do  esforço  de

diferenciação,  o  The  Voice  Brasil  (Rede  Globo)  partilha  um  repertório  construído
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coletivamente  pelos  formatos  mais  recentes  e  também por  formas  culturais  mais  antigas.

Programas como o já citado The Original Amateur Hour funcionam então como matrizes, nos

termos instituídos por Martín-Barbero (2015), criando expectativas, referências, percepções e

modos de fazer que são tensionadas com o passar dos anos por outras dinâmicas televisivas

naturalizadas no avançar das décadas.

Esse processo contínuo de atualização e transformação, que diz das relações de diacro-

nia que operam no The Voice Brasil, materializa-se em diversos momentos e circunstâncias,

mas parece-nos particularmente interessante o movimento descrito por Chalaby (2016, p.10)

como a gradual incorporação do que seriam “elementos da reality television” aos princípios

das competições de talentos constituídos ainda na década de 1930. 

A ênfase na trajetória de vida dos candidatos, o desenvolvimento de narrativas que

avançam para além do palco e se infiltram nos bastidores, o destaque conferido ao drama e às

emoções, a importância de retratar uma jornada de ascensão e conhecimento – tudo isso faz

parte do conjunto de atualizações caracterizado por Chalaby (2016), como o tensionamento

que articula os formatos de competição de canto contemporâneos às marcas e premissas do

gênero televisivo da reality TV.

Este segundo capítulo busca entender, justamente, como se desenvolve essa articula-

ção no The Voice Brasil. Partindo de um referencial que vê gênero televisivo não como uma

ferramenta classificatória, mas uma formação cultural que se estabelece a partir de práticas

discursivas, procuramos entender de que modo o programa aciona e, em alguma medida, atua-

liza as marcas reconhecidas como pertencentes à  reality television. Nesse sentido, a análise

aqui proposta vê pouco proveito em observar se o The Voice Brasil atende ou não os requisi-

tos necessários para se filiar à reality tv, voltando-se, em vez disso, às materialidades do pro-

grama, em um esforço que procura compreender o modo como elas negociam com as marcas

e formas associadas a esse gênero.

Como categoria cultural, o conceito de gênero televisivo possibilita avançar na análise

da reconfiguração do formato The Voice para o nosso contexto nacional. Nosso esforço de ar-

ticulação entre esses dois conceitos parte da premissa de que o reconhecimento do formato

passa, justamente, pelo modo como ele aciona e negocia com formas expressivas e premissas

associadas a determinados gêneros televisivos (por ora, com a reality television e, mais tarde,

no Capítulo 3, com referências e formas de outros gêneros televisivos). Em outras palavras, é

a associação entre esses dois conceitos que ajuda a entender os modos através dos quais um
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formato, ao ativar determinadas marcas de gênero, opera e ganha reconhecimento nas diferen-

tes comunidades culturais. 

Assim, se o primeiro capítulo nos permitiu, através do Mapa das Mediações, observar

um formato que se constrói em diacronia e que ganha significado nas práticas sociais e cultu-

rais do nosso contexto, o gênero é acrescido, neste segundo momento, ao centro do Mapa,

conforme proposta desenvolvida por Gomes (2011a). De lá, operando em articulação com os

formatos industriais, as matrizes culturais, os modos de produção e as competências de recep-

ção, o conceito de gênero norteia e faz avançar a nossa análise, possibilitando perceber outros

modos e estratégias de significação de um formato que é reconhecido e ganha significados nas

diferentes temporalidades e práticas da nossa cultura e sociedade. Isso passa, dentre outras

coisas, pelo modo como ele convoca certas formas expressivas reconhecidas como pertencen-

tes a determinados gêneros televisivos – ou, mais especificamente, pelo modo como esses gê-

neros se desenvolveram e se manifestam no nosso contexto.

Na articulação entre esses dois conceitos e a partir do modo como negocia com as

marcas da  reality television,  buscamos compreender, nesse segundo momento, as maneiras

através das quais o  The Voice Brasil  se transforma na interação com o contexto brasileiro,

nossos diferentes tempos históricos e repertórios televisivos e culturais. Para isso, dividimos o

segundo capítulo em três partes. A primeira apresenta o conceito de gênero televisivo como

categoria cultural (MARTÍN-BARBERO, 1997; MITELL, 2001) e procura aplicá-lo para en-

tender as disputas, continuidades e deslocamentos em curso nos discursos que associam o The

Voice Brasil  à  reality television, seja na definição articulada pelo próprio programa sobre si

mesmo, seja na crítica nacional e internacional. Nesse momento, o conceito de formação dis-

cursiva (FOUCAULT, 2008) é acionado para dar conta de um processo que naturaliza certos

significados e sentidos em detrimentos de outros.

A segunda etapa trata do processo de formação desse gênero televisivo (HILL, 2014)

em busca de entender de que maneira suas diferentes temporalidades coabitam o programa

exibido pela Rede Globo. Nesse momento, as etapas delineadas por Annette Hill (2014) acer-

ca da reality tv guiam um olhar que busca ver não a cronologia que sugere a superação de uma

fase pela outra, mas as articulações entre instâncias do cotidiano, do familiar e do ordinário,

as quais estão a todo tempo em disputa com elementos que fazem lembrar dos grandes mo-

mentos e do espetáculo presumido nos reality shows.

A terceira e última parte se aproxima das formulações que veem o  The Voice Brasil
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como uma competição e um jogo (JOST, 2004), para observar de que maneira algumas estra-

tégias são acionadas para forjar um censo de realidade que dialoga com o autêntico e, ao mes-

mo tempo, com o ficcional.

2.1 DA PROFUSÃO DE SENTIDOS QUE CIRCUNDA A REALITY TELEVISION

Os valores e significados que circulam em torno do The Voice Brasil (Rede Globo) não

são uniformes e centralizados, mas plurais e dispersos. Isso se deixa ver no modo como, por

exemplo, o programa ora é vislumbrado como o expoente de um formato televisivo estrangei-

ro, ora como um lugar de representação da música e da cultura nacional. Sua identidade esbar-

ra, por vezes, em formulações que jogam com as competições de canto, outras vezes remetem

às matrizes dos shows de calouros e em outras tantas ensaiam associações como os  reality

shows.

Longe de ser uma característica exclusiva do The Voice Brasil, essa profusão de senti-

dos perpassa pelas ideias desenvolvidas por Jason Mittell (2001) sobre o conceito de gênero

televisivo. Para o autor, um gênero se estabelece em torno de práticas e disputas discursivas

advindas de uma dinâmica que combina texto, indústria, audiência e contextos histórico-cultu-

rais específicos, para instaurar uma estabilidade que nunca é fixa, mas flutuante.

Nessa perspectiva, em que o gênero deixa de ser uma categoria textual para se tornar

uma formação cultural, o esforço de análise se afasta da perspectiva taxonômica tradicional e

recai sobre o mapeamento das enunciações discursivas e dos regimes de verdade que operam

na construção de significados em contextos e sistemas de poder específicos. Para desenvolver

tal ideia, Mittell (2001) parte do princípio de que os sentidos são historicamente localizados e

constantemente ressignificados a partir de referências culturais e sociais específicas, forças

institucionais e estruturas de poder imanentes em determinado tempo e espaço. É por isso que,

para o autor, um gênero não pode ser pensado como estático, mas como resultado de um pro-

cesso contínuo de reformulações e tensionamentos derivados dos diferentes cenários em que

se desenvolvem.

No desenrolar de sua argumentação, Mittell (2001) desloca o foco do texto para pensar

então nas práticas culturais de produção e recepção, sinalizando uma perspectiva em que o gê-
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nero televisivo tem, sim, um elemento interno enraizado ao texto, mas também um compo-

nente externo que tem a ver com práticas instituídas em contextos específicos. É nesse mesmo

sentido que o autor fala em uma natureza intertextual, em que um programa/texto nunca se

define sozinho, mas a partir das relações com outros programas/textos, com a crítica, com as

premiações e com a posição específica que ocupa em uma grade de programação, que traria

em si mesma certos significados e inferências.

Com isso em vista, pode-se dizer que, no esforço de conceituar o gênero televisivo

para além do texto, Mittell (2011) abre espaço a uma perspectiva que se preocupa menos com

regras e mais com os discursos e a maneira como eles revelam valores e sentidos historica-

mente situados. Avesso à ideia de um gênero sólido e cristalizado, o autor defende a necessi-

dade de pensar a significação como uma “estabilidade em fluxo” (MITTEL, 2001, p.11), cu-

jos significados transitórios se desenvolvem a partir dos discursos e das práticas de audiência

e indústria em variados tempos e espaços.

Tal como previsto por Mittell (2001), esses deslocamentos que naturalizam significa-

dos, definições e valores acerca dos gêneros televisivos inspiram uma associação com o con-

ceito de formação discursiva desenvolvido por Michel Foucault (2008). Para esse autor, os

enunciados funcionam como unidades de discursos pretensamente estáveis e lineares que mui-

tas vezes mascaram e silenciam processos constitutivos caracterizados por atravessamentos,

disputas e rupturas (SILVA; GUTMANN, 2017). 

Em seu raciocínio, Foucault (2008, p.135) fala de enunciados numerosos – e, no en-

tanto, excludentes – que revelam que “nem tudo é sempre dito”. Nesse sentido, os discursos

fariam parte de uma dinâmica de saberes e práticas sociais perpassadas por redes de poder que

silenciam manifestações alternativas, a ponto de naturalizar modos específicos de saber e di-

zer, vistos erroneamente como os únicos possíveis. É esse processo de “cristalização” de de-

terminados discursos que dá origem àquilo que Foucault (2008) chama de formações discursi-

vas (SILVA; GUTMANN, 2017, p.7), um conceito que interessa não tanto por seu valor de

verdade, mas pelo modo como faz lembrar os processos de troca, circulação e transformação

por detrás de significados aparentemente estáveis (FOUCAULT, 2008, p.136). Isso equivale a

dizer também que o processo que dá origem a uma formação discursiva interessa não necessa-

riamente por seu estado final, mas pelas instâncias de elaboração em que essas negociações

acontecem (FOUCAULT, 2008, p.84). 

Nesse sentido, a associação entre formações discursivas e gênero televisivo torna-se im-
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portante porque permite atentar para as “disputas flagradas nos enunciados produzidos sobre um

gênero” (SILVA; GUTMANN, 2017, p.8), em sua definição, interpretação ou avaliação (MIT-

TELL, 2001, p.8), tanto pela crítica quanto pelas instâncias de produção e de recepção.

Encontra eco nessa proposta o argumento desenvolvido por Martín-Barbero (1997) de

que o reconhecer e o estabelecer de um gênero televisivo não se limita à ordem do estrutural,

expandindo-se para o domínio de competências de produção e de leitura que são partilhadas

por uma determinada comunidade ou sistema cultural. 

Na articulação proposta pelo autor, o gênero televisivo pode ser visto como uma estraté-

gia de comunicabilidade que aciona determinadas competências à medida que se estabelece e se

torna reconhecível em uma comunidade cultural. Da forma como Martín-Barbero (1997) desen-

volve essa dimensão pragmática, as competências são “ativadas pelo reconhecimento do gêne-

ro” em um processo de negociação e apropriação que depende “da bagagem cultural, da memó-

ria e dos imaginários que alimentam os sujeitos sociais” (GUTMANN, 2013, p.228-229). 

Essas competências dizem respeito às lógicas do sistema produtivo, mas também às

destrezas de recepção e consumo, em uma dinâmica que denuncia que o gênero para Martín-

Barbero (1997) atravessa todo o processo comunicativo. Para o autor, a materialidade de um

programa é capaz de revelar vestígios dessas formas de fazer e desses modos de leitura, os

quais são tão culturalmente específicos quanto os sentidos atribuídos aos gêneros televisivos

em determinada comunidade.

Na perspectiva defendida pelo autor, portanto, o gênero televisivo funciona como um

ponto de articulação e convergência entre esferas de produção e recepção não necessariamente

isoladas. Os sentidos ali desenvolvidos não vêm necessariamente das mensagens, “mas da in-

teração entre texto, leitor, cultura e formatos industriais (GUTMANN, 2013, p.225) e de seus

vínculos com a cultura e a sociedade (2013, p.229).

Esse deslocamento de uma ênfase tradicional no texto em favor das práticas culturais e

disputas discursivas (MARTÍN-BARBERO, 1997; MITTELL, 2001) possibilita que o gênero

avance para além de seu lugar habitual de objeto de análise, tornando-se também um referencial

metodológico. À medida que se desenvolve como uma “prática de produção de sentido” (GO-

MES, 2011a, p113) que articula um produto a suas “lógicas de produção, expectativas de au-

diência, contextos culturais e matrizes históricas” (GUTMANN, 2013, p.220), o conceito de gê-

nero televisivo pode funcionar como um “protocolo analítico para análise de televisão que per-

mita uma visão global e complexa do processo comunicativo” (GOMES, 2011a, p.113).
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Assim, pensando nesse gênero televisivo que reconhece regularidades sem se restrin-

gir à classificação e ultrapassa as análises textuais sem necessariamente negá-las (GOMES,

2011a, p.112), Gomes (2011a) propõe posicionar o conceito no centro20 do mapa das media-

ções de Martín-Barbero (2015), “naquele ponto de entrecruzamentos onde o autor acredita po-

der investigar as relações entre comunicação, cultura e política” (GOMES, 2011a, p.124).

Perpassado pelos eixos diacrônico e sincrônico,  o mapa das mediações (MARTÍN-

BARBERO, 2015) permite uma análise cultural que leve conta a dimensão histórica e as di-

versas temporalidades que constituem os processos de comunicação. Composto pelas já men-

cionadas dimensões das institucionalidades, socialidades, tecnicidades e ritualidades, o mapa

pode ser visto como uma metodologia que visa analisar os processos de comunicação pelo

viés das “práticas e apropriações cotidianas”. Ao mesmo tempo em que se afasta da perspecti-

va das determinações e estruturas, o mapa das mediações impede que o âmbito da recepção

seja desligado “dos processos de produção, da consideração da concentração econômica dos

meios, da reorganização da hegemonia política e cultural em nossas sociedade" (GOMES,

2011a, p.121-122)

Com isso em vista, partimos para a análise dos discursos em torno do The Voice Bra-

sil, para tentar detectar, num primeiro momento, as “correlações, posições, funcionamentos e

reconfigurações que levem a compreender quais aspectos são disputados pela crítica, pela pro-

dução e pela audiência enquanto convenções de gênero” (SILVA; GUTMANN, 2017, p.8).

Por esse entendimento, o sentido de formação discursiva (FOUCAULT, 2008) nos parece útil

para guiar nosso olhar não apenas para as reiterações de marcas de gênero, mas para suas dis-

persões.

Nesse sentido, é possível perceber duas tendências que dizem das disputas acerca das

definições do programa e de como elas aparecem articuladas às formas de reconhecimento

dos gêneros televisivos. Primeiro, há a investida em enquadrar o The Voice Brasil como parte

do fenômeno mais amplo da  reality television, ainda que não haja uma preocupação muito

clara em dizer o que isso significa. Ao mesmo tempo, existe um discurso que tensiona a con-

dição de atração televisiva do The Voice Brasil (de um reality show, por exemplo), para dar

importância também à natureza de uma competição que norteia a busca pela “nova voz do

país”, mesmo que esse grande cantor a ser revelado seja visto nos termos específicos instituí-

dos pelo programa e excludentes de tantas outras definições possíveis sobre o que é ter uma

20 Conforme Figura 1 desta dissertação. 
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boa voz e o que significa cantar bem.

A associação do  The Voice Brasil à  reality television aparece logo na forma como a

Rede Globo escolhe caracterizar e apresentar o programa nas redes sociais e nos demais ca-

nais de comunicação oficiais da emissora, alternando entre termos como reality show e reality

musical. Essas escolhas denunciam o interesse do âmbito das institucionalidades em definir o

formato a partir de tais referências. O Twitter do programa dá boas vindas ao internauta que

acessa “o perfil oficial do reality musical da Rede Globo”. De modo semelhante, o Facebook

se refere a uma “página oficial do reality show The Voice Brasil!”. No Youtube, igualmente, o

The Voice Brasil é “o reality musical da Rede Globo, que conta com Carlinhos Brown, Clau-

dia Leitte, Lulu Santos e Michel Teló como técnicos”21. 

Em um movimento parecido, o site oficial da emissora22 e o Globoplay enquadram o

The Voice Brasil no rol dos reality shows, numa segmentação que coloca o programa ao lado

do Big Brother Brasil, do The Voice Kids e em contraponto às demais categorias delineadas na

interface do site: novelas, série, humor, telefilmes, variedades, jornalismo, esporte e um bas-

tante vago, denominado “especiais”.

Para além das instâncias de produção, a crítica (especializada ou não) também parece

disposta a assumir que o The Voice Brasil corresponde a um dos vários expoentes da reality

television. Sites de reviews e notícias sobre seriados e entretenimento como o Papel Pop, Li-

gado em Séries e TV Foco23 desde 2012 se referem ao programa ora como um reality show,

ora como um reality musical, em um movimento muito semelhante àquele efetuado pela Rede

Globo em suas redes oficiais e no portal Gshow24.

Uma notícia no site Papel Pop anuncia que “a atual temporada do  reality show The

Voice Brasil nem acabou ainda, mas já foi oficialmente confirmado para o próximo ano (RO-

CHA, 2015). Em matéria que divulga o novo logo do programa, O TV em Foco inicia o texto

21 Tais  definições  estão  disponíveis  nas  páginas  do  programa  no  Facebook (https://www.facebook.com
/TheVoiceBrasil),  no  Twitter (https://twitter.com/thevoicebrasil)  e   no  Youtube (https://www.youtube.com
/thevoicebrasil).
22  Disponível na URL: <http://gshow.globo.com/realities/the-voice-brasil>.
23 Para citar alguns exemplos: ROCHA, Pedro. Claudia Leitte é confirmada na próxima temporada no The Voice

Brasil. In: Papel Pop, 2015. Disponível em: <http://www.papelpop.com/2015/12/claudia-leitte-e-confirmada-na-
proxima-temporada-no-the-voice-brasil>; GARCIA, Davi. Globo confirma produção de The Voice Brasil. In:
Ligado em Séries, 2012. Disponível em: <https://www.ligadoemserie.com.br/2012/05/7710>; JÚNIOR, Aloizio.
Nova temporada do “The Voice” ganha novidade. In: TV Foco, 2017. Disponível em: <http://www.otvfoco.-
com.br/nova-temporada-voice-ganha-novidade>.

24 GSHOW. Mylena  Jardim é a  campeã da  quinta  temporada  do 'The Voice Brasil',  2016.  Disponível  em:
<http://gshow.globo.com/realities/the-voice-brasil/2016/ep/final-the-voice/noticia/2016/12/mylena-jardim-
vence-quinta-temporada-do-voice-brasil.html>.
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descrevendo o The Voice nos seguintes termos: “Sucesso aqui no Brasil e em todo o mundo, o

reality show The Voice já conquistou milhares de fãs onde foi e é exibido, além de ter lançado

dezenas de cantores de sucesso” (JÚNIOR, 2017, s.p.).

De modo semelhante, uma outra postagem que anuncia a vitória da candidata Mylena

Jardim, na 5a temporada (2016), relembra que “a cantora entrou no reality musical no time de

Claudia Leitte, mas o jogo virou e a participante foi roubada por Michel Teló na fase Remix”

e  que  “em  sua  trajetória  no  programa,  Mylena  se  apresentou  com  sucessos  da  música

brasileira e hits internacionais”.

Matérias do Jornal do Brasil e da Veja25 partilham e fortalecem essa ideia de reality te-

levision, enquanto uma crítica do Portal Uol26 fala de uma estreia morna do novo show de ta-

lentos e de calouros da Rede Globo. “Qual é a graça de um show de talentos no qual todos os

jurados são bonzinhos, todos os calouros sabem cantar e o público não parece se emocionar

com nada? Eis o desafio não solucionado pelo The Voice Brasil” (STYCER, 2012, s.p.), diz o

início do texto, que engata com: “na estreia, todos foram gentis com os candidatos recusados e

exagerados nos elogios aos selecionados. Nenhum jurado brigou com o outro no esforço de

convencer algum calouro a escolhê-lo” (STYCER, 2012, s.p.), possivelmente em uma compa-

ração com o programa estadunidense.

A ênfase no show de talentos e na presença de competidores retratados como calouros

diz uma série de coisas e, em especial, faz lembrar que, embora esteja vinculado de um forma-

to estrangeiro, o The Voice não encontrou livre espaço quando transposto para o contexto da

televisão brasileira, esbarrando em tradições e formações muito próprias da história do País.

No site Memória Globo, esse processo fica em evidência quando o The Voice Brasil aparece

definido como “um programa de calouros com toques de  reality show que busca uma nova

‘voz’ para a música brasileira” (MEMÓRIA GLOBO, 2018, s.p.). Do mesmo modo, uma notí-

cia publicada na Folha de S. Paulo anuncia a “volta aos calouros com 'The Voice'”, para dizer

que “no reality musical que estreia no dia 23/9, o júri avalia concorrentes sem vê-los, só pela

voz (PEREIRA JR, 2012, s.p.).

25 WILLMERSDORF, Pedro. Em final burocrática, 'The Voice Brasil' 'desce o tom' com Ibope morno.  Jornal
do Brasil,  2012. Disponível  em: <http://www.jb.com.br/heloisa-tolipan/noticias/2012/12/16/em-final-buro-
cratica-the-voice-brasil-desce-o-tom-com-ibope-morno>. The Voice Brasil’ tem a segunda pior final em au-
diência.  In:  Veja,  2016.  Disponível  em:  <http://veja.abril.com.br/entretenimento/the-voice-brasil-tem-a-
segunda-pior-final-em-audiencia>.

26 STYCER, Maurício. The Voice estreia com boa audiência, mas pouco impacto. In: Portal Uol, 2012. Disponí-
vel  em:  <http://televisao.uol.com.br/critica/2012/09/23/the-voice-estreia-com-boa-audiencia-mas-pouco-
impacto.htm>.
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Isso significa dizer, em outras palavras, que apesar da inegável referência internacional

que associa o  The Voice Brasil  a formatos estrangeiros como Idols (Fremantle Media),  Got

Talent (Fremantle Media) e The X-Factor (SYCOtv), o contexto de formação da televisão bra-

sileira tensiona essa tradição de reality shows que vem de fora. Isso transparece à medida que

programas como Buzina do Chacrinha (Rede Globo) Qual é a Música? (SBT) e Show de Ca-

louros (SBT) desempenham um papel tão importante quanto o de seus pares estrangeiros na

consolidação de repertórios, sensibilidades e expectativas de produção e de consumo ligadas

não apenas ao  The Voice Brasil, mas às atrações televisivas que envolvem competições de

canto e que por muito tempo estiveram presentes na televisão brasileira associadas às perfor-

mances de calouros nos programas de auditório. 

Esses programas deixam ver a força nas ritualidades de consumo, que retomam tais

matrizes culturais da televisão brasileira, apesar dos esforços de institucionalidades que, na

maior parte das vezes, buscar definir o formato  The Voice na relação com os  reality shows.

Essa dinâmica ajuda a entender a percepção que se desenvolve sobre o The Voice Brasil como

um show de talentos e de calouros, ainda que as instâncias do próprio programa e das institu-

cionalidades que ali operam muitas vezes tentem rechaçar essa conexão. Em uma passagem

do 5º episódio da 4a temporada (2015), um candidato empenhado em garantir seu acesso ao

programa declara ter evitado cantar uma música romântica por temer que a escolha não fosse

o que as pessoas esperavam “em um show de calouros”. A fala ilustra não apenas a natureza

residual desses programas no contexto brasileiro, como também a partilha de um repertório de

significados, expectativas e modos de leitura de uma audiência que se torna muitas vezes par-

te do programa.

 A resposta vem certeira quando os quatro técnicos, em uníssono, apressam-se em de-

fender que aquilo não é um mero show de calouros, um termo que aparece em uma conotação

muito negativa. “Agora você feriu a gente profundamente. Vamos desvirar essa cadeira”, re-

truca uma Claudia Leite jocosamente indignada, ao passo que Carlinhos Brown, de braços

abertos, apressa-se em afirmar que “isso não é um programa de calouro, meu senhor. Isso é

um programa de grandes vozes” (FIGURA 23).
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Figura 23 - Técnicos reagem à comparação entre o The Voice Brasil e um show de calouros
(episódio 5, 4a temporada, 2015)

Mesmo que de forma lúdica, a reação ultrajada dos técnicos revela uma recusa em associar o The Voice Brasil
aos shows de calouros. Em face à comparação feita pelo candidato, o técnico Carlinhos Brown apressa-se em
afirma que não é um programa de calouros (figura superior  esquerda).  Claudia Leite declara-se ferida e
indignada com a declaração, sugerindo que fosse necessário virar as cadeiras de novo às avessas, como forma
de protesto (figura superior direita). As imagens da fileira abaixo mostram os demais técnicos endossando a
brincadeira iniciada por Claudia Leite e, em seguida, retornando os assentos ao sentido habitual do palco,
uma vez que o candidato volta a cantar.

Há momentos em que esse discurso fortemente calcado em cima dos reality shows, da

reality television e até mesmo do show de calouros vem articulado a ideia de uma competição

que transcorre no palco do auditório, dando destaque a essa natureza de disputa. Quando o

apresentador  Tiago Leifert  sobe no palco do estúdio para inaugurar a  primeira temporada

(2012) e explicar de forma inédita as regras ao público, ele define o formato como uma “uma

competição musical diferente de tudo o que existe”, voltada em grande parte para a descoberta

da “nova voz da música brasileira”.

Essa procura pela “voz do Brasil” é gradualmente instituída e reiterada ao longo das

seis temporadas, mas em uma competição articulada muitas vezes a um reality show que se

desenvolve na relação com uma grade televisiva e com as políticas da emissora. Isso escapa

no apressar do apresentador Tiago Leifert aos técnicos, que precisam tomar suas decisões ra-

pidamente para manter à risca os horários estipulados pela grade de programação. Aparece,

ainda, na promoção dos lançamentos e estreias da emissora, antecipando o próximo programa

no quadro de horários, ou anunciando as partidas de futebol da semana. 

Uma crítica veiculada no Jornal do Brasil faz menção à vinculação do The Voice Bra-

sil a uma grade de programa específica, o que limitaria o tempo de exibição da 1 a temporada
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do programa.“E Ellen, como reagiu à vitória?, diz a crítica. “Bem, disso não tomamos conhe-

cimento, por conta do pragmatismo global diante de sua ortodoxa grade horária de programa-

ção. A emoção sempre em segundo lugar, claro27” (WILLMERSDORF, 2012, s.p.).

No modo como se desenvolve, o argumento do texto leva a pensar que as emoções as-

sociadas à competição seriam prejudicadas pela posição do The Voice Brasil em uma cadeia

televisiva que limita o programa em termos de horários e de exposição. Essa ideia parece se

associar às observações de Jost (2004) acerca da “tele-realidade”, que é o nome utilizado na

França para os reality shows e para a reality TV. Para o autor, o abandono do termo “show” no

país se refere a um esforço em desassociar os programas desse vínculo com a grade de progra-

mação e as instâncias televisivas, investindo, em vez disso, na promessa de mostrar a “realida-

de” (JOST, 2004, p.23) – ainda que não haja uma oposição necessária entre esses termos.

De fato, no The Voice Brasil, essa promessa de “mostrar a realidade” e “a competição”

aparece atrelada constantemente aos discursos que definem o programa como um reality show

e um reality musical. Ao mesmo tempo, essas formulações que parecem representar apostas

das institucionalidades para definir o formato The Voice são tensionadas por matrizes televisi-

vas brasileiras, que dizem de rituais e percepções de consumos que se desenvolvem no âmbito

das socialidades e ritualidades e que são igualmente importantes para dar sentido a um forma-

to, conforme visto no capítulo 1.

2.2 DAS TEMPORALIDADES DA REALITY TELEVISION NO THE VOICE BRASIL

No modo como se reporta e tensiona as formas e convenções associadas ao universo

da reality television, o The Voice Brasil parece se articular ao contínuo processo de formação

sistematizado por Hill (2014) em duas etapas não necessariamente excludentes e consecuti-

vas, mas que se desdobram em discursos, valores e expectativas diversas sobre a reality TV

como a conhecemos hoje. 

Para a autora, a primeira fase da reality television tem início no final dos anos 1980 e

27 WILLMERSDORF, Pedro. Em final burocrática, 'The Voice Brasil' 'desce o tom' com Ibope morno. In: Jornal
do Brasil, 2012. Disponível em: <http://www.jb.com.br/heloisa-tolipan/noticias/2012/12/16/em-final-burocra-
tica-the-voice-brasil-desce-o-tom-com-ibope-morno>. The Voice Brasil’ tem a segunda pior final em audiên-
cia.  Veja, 2016. Disponível em: <http://veja.abril.com.br/entretenimento/the-voice-brasil-tem-a-segunda-pior-
final-em-audiencia>.
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preza pelos elementos da ordem do cotidiano e do ordinário. Programas como The Real World

(MTV, 1992),  Cops (Fox, 1989) e  Animal Hospital (BBC 1, 1994-2004) são mencionadas

como expoentes iniciais de um gênero que começava a ser reconhecido como tal por um pú-

blico que ainda não sabia bem o que esperar dele. 

The Real World foi originalmente criado na MTV, em 1992, e reúne a cada temporada

um grupo diferente de sete ou oito jovens desconhecidos entre si, que são desafiados a viver

juntos em uma nova cidade. A premissa do programa ganha forças nas interações capturadas

entre o grupo, construídas para produzir sentido de espontaneidade, naturalidade e autentici-

dade.

Cops (FOX), por sua vez, é uma série televisiva com matriz documental que estreou

pela primeira vez em 1980 e segue no ar até os dias de hoje. A proposta do programa é acom-

panhar a rotina de trabalho de oficiais de departamentos de polícia de distintas regiões dos Es-

tados Unidos. Seguindo rondas de patrulha e rotinas de serviço, Cops reivindica através de ar-

tifícios como a câmera trêmula um sentido de autenticidade nas imagens de perseguições em

alta velocidade e nos confrontos armados com suspeitos de roubos e invasões.

O terceiro dos programas, Animal Hospital (BBC) retrata o dia a dia em hospitais para

animais, por intermédio do apresentador do programa, o australiano Rolf Harris. A narrativa

flutua por entre as angústias dos tutores diante de animais debilitados, a superação da doença,

o tratamento dedicado que desemboca em um final feliz (na maioria das vezes) e o esforço

dos veterinários na corrida para salvar seus pacientes.

Em comum, os programas dessa primeira fase da reality television (HILL, 2014), tais

como aqueles mencionados acima, pareciam apostar em trajetórias e histórias de pessoas co-

muns, fundando-se para isso na premissa de mostrar gente como a gente (ROCHA, 2009). Se-

gundo Rocha (2009), essa ideia do gente como a gente tem a ver com a forma como a reality

tv se articula aos dramas pessoais de indivíduos comuns, imersos em suas próprias rotinas e

papéis sociais e trazidos à TV em uma tentativa de aproximação com o público, criando laços

mais estreitos com a audiência. De modo semelhante, embora sem usar esses termos, Hill

(2014, p.9-10) fala em uma investida no protagonismo de “pessoas comuns” em performances

de si mesmas, imersas em suas próprias rotinas cotidianas e posicionadas em ambientes reais,

tais como hospitais, aeroportos, hotéis, escritórios, lojas ou delegacias de polícia.

Com isso em vista, é possível inferir que a reality television, em sua primeira fase, pri-

oriza a ligação com o espontâneo, o familiar e o cotidiano, apostando em programas que retra-
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tam situações de crise (emergências médicas, por exemplo), trajetórias de transformação (apa-

rência física, imóveis, decoração, etc) e histórias dramáticas com personagens comuns, com

quem a audiência possa se identificar (HILL, 2014).

A segunda etapa do processo de formação da reality television, tal como definido por

Hill (2014), ganha forças no princípio dos anos 2000 e privilegia elementos do espetáculo, do

memorável e de um “extraordinário” que se constitui como tal à medida que afrouxa os enla-

ces com o cotidiano, o familiar e o espontâneo. É nesse período que os reality shows come-

çam a se popularizar.

Os reality shows aparecem em Rocha (2009) com o alerta de que não devem ser trata-

dos como sinônimos, mas como uma entre as diversas possibilidades e modos de fazer cir-

cunscritos no fenômeno mais abrangente que é a reality television. Para a autora, eles se to-

mam parte da lógica da reality TV e se articulam em programas independentes e completos em

si mesmos, como é o caso do The Voice Brasil e tantos outros. Mas as estratégias e expectati-

vas da reality television avançam para além dos reality shows, revelando-se presentes em qua-

dros e segmentos de programas de variedades ou de auditório, como é o caso dos quadros

“Lata Velha” e ”Lar Doce Lar”, do Caldeirão do Huck (Rede Globo) (ROCHA, 2009). 

Apesar  da nomenclatura sequencial  e  do embasamento  cronológico  que divide  em

duas etapas esse processo de formação da reality television, as referências históricas das fases

propostas por Hill (2014) são transpostas aqui não nos moldes de linearidade e genealogia,

mas no sentido mencionado por Gomes (2011b) ao tratar a hipótese cultural da estrutura de

sentimento de Raymond Williams, em que o analisar deve “estar atento a certo senso de movi-

mento, de processo histórico, de conexões com o futuro e o passado, de articulações comple-

xas entre esses elementos dominantes e os residuais e emergentes” (GOMES, 2011b, p.44).

Para Williams (2007), os sentidos e significados são parte ativa de um processo his-

tórico e socialmente situado que está ligado a práticas, instituições e a um movimento contí-

nuo de reconfiguração e disputa em que dialogam elementos do passado e do concluído, mas

também do contemporâneo, vigente e atual. É com relação a esse contínuo tensionamento co-

abitado por temporalidades díspares que Williams (2015) fala de uma “estrutura de sentimen-

to mais do que pensamento” que opera em produções e trabalhos não necessariamente conec-

tados, mas semelhantes em padrões de “impulsos, restrições e tons” materializados em con-

venções28 (WILLIAMS, 2015, p.130). 

28  No original: “It was a structure in the sense that you could perceive it operating in one work after another
which weren’t otherwise connected – people weren’t learning it from each other; yet it was one of feeling
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Tais convenções, no entanto, não estão sedimentadas na “continuidade aparente” de

um sistema de crenças duradouro, mas sujeitas a reinterpretações, deslocamentos e mudanças

de ênfases que reconfiguram as articulações existentes entre os elementos da ordem do residu-

al, dominante e emergente (WILLIAMS, 2015, p.121).

Embora esteja falando da perspectiva dos estudos literários, a hipótese cultural da es-

trutura de sentimento proposta por Williams (2007; 2015) ajuda a pensar em como o The Voi-

ce Brasil embaralha e rearticula as diferentes temporalidades trazidas Hill (2014) como parte

desse movimento contínuo de formação e reorganização das convenções associadas à reality

television. A aposta em momentos inesquecíveis por parte de um formato que toma para si o

lugar de consagrador de um novo talento da música parece vir em consonância com a etapa

caracterizada por Hill (2014) pelo enfraquecer dos laços da reality television com o cotidiano

e o ordinário. A dinâmica dessa nova etapa privilegia os programas que jogam com a ordem

do espetacular e do memorável, justamente na tentativa de catalisar grandes momentos, tal

como aqueles implicados na descoberta de um novo ídolo (o formato Idols), uma nova voz (o

formato The Voice), um grande chef de cozinha (o formato Masterchef) ou uma celebridade

capaz de dançar (o formato Dancing With The Stars).

Assim, na competição que materializa fases, regras e ensaios, o The Voice e o The Voi-

ce Brasil se afastam da dinâmica televisiva de mostrar o espontâneo, o familiar e o “gente

como a gente” (ROCHA, 2009) que outrora caracterizavam o modo operante dominante de

uma reality television cada vez mais articulada em torno do excepcional.

No entanto, nessas diversas temporalidades que coexistem em um mesmo programa, o

espetacular disputa espaço com instâncias residuais do cotidiano e do ordinário, próprias da

primeira fase a que Hill (2014) se refere. Elas aparecem, por exemplo, no bisbilhotar de ensai-

os gravados entre técnico e candidato, com o intuito de trazer para perto do espectador o dia a

dia dos participantes na disputa e no anonimato que circunda os aspirantes ao título de “me-

lhor voz”. 

Ao mesmo tempo, autores como Chalaby (2016) irão assinalar que esse cotidiano que

Hill (2014) reconhece como uma espécie de resíduo da 1a fase da reality television surge, ao

contrário, como uma atualização da dinâmica de competições de talentos que começavam a

surgir ainda na década de 1930. É nesse sentido que o autor fala de um movimento que busca

incorporar elementos da ordem do ordinário e dos bastidores às competições de canto, permi-

much more than of thought – a pattern of impulses, restraints, tones, for which the best evidence was often the
actual conventions of literary or dramatic writing” (Tradução nossa).
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tindo ao telespectador acessar não só as performances que ocorrem no palco principal, mas

também as trajetórias dos candidatos e o caminho trilhado até a chegada ao programa.

É com base nesses dois pontos de vista que construímos, aqui, uma percepção acerca

do The Voice Brasil que passa antes pelo embaralhar dessas duas perspectivas. Nesse sentido,

o cotidiano, que é visto por Hill (2014) como um elemento residual da 1a fase da reality tv, e

por Chalaby (2016) como elemento de uma dinâmica dos shows de talentos atualizada, é per-

cebido na nossa análise como parte de uma articulação que faz surgir uma competição em que

a voz importa, mas não só ela.

 Isso significa dizer, em outras palavras, que o tensionamento entre essas duas tempo-

ralidades dá margem a uma disputa que se associa ao espetacular, mas que é também perpas-

sada por elementos que fazem lembrar da ordem do cotidiano e do ordinário. Nesse processo,

os desfechos acabam que dizem respeito não só ao talento, mas ao modo como ele aparece ar-

ticulado às narrativas dos bastidores e às histórias dos candidatos.

É o anonimato implicado a uma competição de talentos que nos serve de primeiro

exemplo. De início, é possível dizer que esse anonimato é relativo, uma vez que o The Voice

parece optar muitas vezes por cantores já atuantes no campo da música, não raro com CDs

gravados, turnês realizadas e parcerias firmadas com cantores famosos. De acordo com uma

declaração feita por José Bonifácio Brasil de Oliveira (Boninho) à Folha de S. Paulo, a pre-

missa do formato The Voice difere da que orienta Fama e Ídolos porque os primeiros tenta-

vam criar um artista, enquanto que o  The Voice  “simplesmente dá luz a um artista pronto”

(PEREIRA JR., 2012).

Nesse sentido, no 2º episódio da 1a temporada (2012) da versão brasileira do progra-

ma, o candidato Pedro Eduardo relembra seu trabalho como compositor de algumas das músi-

cas do sertanejo Gustavo Lima e canta, na audição às cegas, uma canção já conhecida que ele

mesmo escrevera, ainda que popularizada na voz de outro.

De modo semelhante, no 4º episódio da 4a temporada (2015), Tiago Leifert pergunta

ao cantor Júnior Lord sobre sua conexão com os cantores Lucas e Orelha, revelados pelo pro-

grama SuperStars, também da Rede Globo. O candidato comenta que a dupla já havia feito

segunda voz para uma de suas músicas e, em seguida, um vídeo de arquivo é mostrado para

explicitar esse vínculo (FIGURA 24).
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Figura 24 - Imagens da audição às cegas de Júnior Lord (The Voice Brasil,
episódio 4, 4a temporada 2015)

Nos instantes anteriores às audições às cegas, o apresentador Tiago Leifert pergunta ao
candidato Júnior Lord sobre o vínculo com os cantores Lucas e Orelha, revelados pelo
programa Superstars, também da Rede Globo. Ao comentar a parceria, um vídeo de
arquivo aparece na tela para explicitar essa relação.

Esse anonimato relativo é evidenciado também no 7º episódio da 4a temporada (2015),

em uma batalha curiosa que coloca lado a lado o experiente Del Feliz e a iniciante Vanessa

Macedo. A situação é descrita por um Tiago Leifert particularmente cheio de tato: “Quinze

CDs, nenhum CD. Muita experiência, pouca experiência. Quem você quer que continue no

seu time?”, pergunta o apresentador à técnica Claudia Leite, que se decide pela menina com

menos experiência.

Há algo de contraditório nesse discurso instituído pelo The Voice Brasil, que fala em

cantores já prontos e formados, ao mesmo tempo em que valoriza o processo de aprendizagem

e aprimoramento resultante das lições e ensinamentos dos técnicos, referidos com frequência

por Leifert como “professores”. Existe ali uma disputa de capital simbólico em que a expe-

riência é reconhecida como legitimadora da condição dos técnicos que ocupam as cadeiras do

The Voice Brasil. “Eu não tenho muito a oferecer, só 30 anos de história e de carreira”, é o que

diz Daniel no 3º episódio da 1a temporada (2012), na tentativa de convencer um candidato a
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se juntar ao time.

Há outros momentos em que o programa embaralha as temporalidades implicadas na

formação da reality television. Se nas franquias internacionais a câmera deixa de seguir indi-

víduos comuns em ambientes de casa ou de trabalho, esse sentido de vigília próprio da 1a fase

de Hill (2014) não desaparece por completo. No The Voice Brasil, ele é deslocado para câme-

ras instaladas no auditório onde o programa é gravado, as quais apontam, sim, para o palco

principal, mas também para toda a estrutura montada na intimidade dos bastidores, onde os

candidatos aguardam o momento de serem chamados (FIGURA 25), dão entrevistas (FIGU-

RA 26) e interagem/ensaiam com os técnicos (FIGURA 27). 

Os bastidores constituem também o espaço onde os familiares acompanham as apre-

sentações, geralmente ao lado de um dos mediadores do programa (FIGURA 28). A câmera

atenta captura a alegria desses acompanhantes a cada virada de cadeira e a agonia enquanto

elas permanecem intactas, em um processo que faz lembrar a ênfase no drama e nas emoções

a que Chalaby (2016) se referia quando dizia da articulação das competições de canto às con-

venções da reality TV.

Figura 25 - Maysa Ohashi aguarda para inciar as audições às cegas
(The Voice Brasil, episódio 3, 2ª temporada, 2013)

A câmera captura a espera e o nervosismo da participante Maysa Ohashi, detrás do palco que antecede sua
audição às cegas.
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Figura 26- Bruna Góes em preparação para a audição às cegas (The Voice Brasil, episódio 3, 2ª temporada 2013)

Uma sequência da audição às cegas da concorrente Bruna Góes mostra a participante chegando aos estúdios
(imagens da primeira fileira) e em seguida sendo entrevista pela mediadora Miá Melo (imagem inferior esquer-
da). Mais adiante, um fragmento captura os instantes antes da entrada ao palco, em um cenário reconhecido
como semelhante a um camarim e que ajuda a reforçar um sentido de bastidores (imagem inferior direita).

Figura 27 - Nos bastidores, Daniel prepara seu time para as batalhas (The Voice Brasil, 1a temporada, 2012)

O espaço dos bastidores também ganha destaque na fase das batalhas. Na foto superior esquerda, o técnico Dani-
el aparece junto a seu time na 1a temporada do programa (2012), escalando as duplas que se apresentam em cada
batalha. O quadro superior direito captura o momento em que o cantor sertanejo seleciona Fernando Cruz e Bar-
bara Mendes para o duelo. As imagens da fileira inferior mostram o ensaio entre os candidato e o técnico antes
da performance, exibida no 5º episódio da 1a temporada (2012).
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Figura 28 - Fragmentos dos bastidores e imagens do palco no processo das audições às cegas
(The Voice Brasil, 4a temporada, 2015)

 

O processo de audições às cegas intercala fragmentos dos bastidores com imagens palco principal, tal como no
caso da apresentação do candidato Victor Hugo, no episódio quatro da 4a temporada (2015). A sequência que se
inicia com uma entrevista com um dos mediadores do programa (Tiago Leifert) no atrás das cortinas (imagem
superior esquerda) alterna entre capturas do palco central (imagem inferior direita) e as reações da família do
concorrente, que acompanha a performance nos bastidores (imagem superior direita e inferior esquerda).

Os bastidores funcionam muitas vezes como uma espécie de palco alternativo onde as

ações transcorrem diante de uma câmera que, com frequência, se associa a um sentido de

bisbilhotar ações rotineiras, menos oficiais do que aquelas ocorridas no centro do estúdio e no

espaço prestigiado do palco. Por exemplo, o segmento de uma batalha entre os candidatos

Matheus Brunetti e Paulynha Arrais, no 6º episódio da 4a temporada (2015) termina com uma

imagem que mostra um abraço entre o candidato vitorioso (Matheus) e sua desafiante, nas

laterais do estúdio, um espaço que se estrutura muito como um espaço de bastidores. Nesse

sentido, a ação que antes estava centralizada no palco principal desliza também para o “detrás

das câmeras” (FIGURA 29).
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Figura 29 - Batalha entre Matheus Brunetti e Paulyinha Arrais iniciada no palco principal e
deslocada até os bastidores (The Voice Brasil, episódio 6, 4a temporada, 2015)

As imagens mostram a batalha entre Matheus Brunetti e Paulyinha Arrais, que terminou com a vitória de
Matheus e o uso do dispositivo peguei por parte da técnica Claudia Leite. A sequência que começa no palco
principal se desloca até os bastidores para mostrar o abraço entre os candidatos na lateral do palco, criando
um sentido de “atrás das câmeras” que é capturado por Daniele Suzuki (figura inferior esquerda) e pelo
telespectador que assiste de casa.

No processo de audições, os bastidores também aparecem em cena, associados a um

sentido de espreita próprio das imagens de “detrás das câmeras”. A sala onde os participantes

aguardam serem chamados é trazida geralmente para demonstrar a tensão implicada na espera

e na concentração que antecede uma performance defronte aos jurados. Antes mesmo de qual-

quer audição ir ao ar, uma montagem (FIGURA 30) inserida no episódio de estreia da 1 a tem-

porada (2012) usa tomadas feitas nessa sala para mostrar andares circulares, pés irriquietos,

respirações profundas, tentativas de meditação e mãos juntas em posição de reza. Depoimen-

tos intercalados reforçam a sensação de nervosismo generalizado ali dentro, em um declamar

redundante de que eles estão “nervosos, muito nervosos”, é o que diz um dos candidatos no

episódio que inaugura a 1a temporada do programa (2012).

Figura 30 - Sequência veiculada antes da exibição da primeira audição às cegas das 1a temporada do
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The Voice Brasil (2012) 

 

A sequência veiculada antes da exibição do programa retrata a sala de espera (um espaço dos bastidores)
como um lugar de apreensão e nervosismo, em que os candidatos sofridamente esperam serem convocados a
se apresentar aos técnicos.

É nesse mesmo sentido de expectativa, ansiedade e de um revelar de intimidade presu-

mida no espiar que a subida no palco é capturada pelas câmeras, em uma espécie de “atrás das

cortinas” acessível ao telespectador, mas não aos técnicos e àqueles que assistem ao programa

na plateia do estúdio. No segundo episódio da 1a temporada (2012), o candidato Sidney do

Cerrado é filmado ajoelhado no fundo do palco, ele respira fundo e lentamente coloca o seu

chapéu de cowboy na cabeça, em uma espécie de ritual que sugere ao mesmo tempo apreen-

são, superstição e reverência ao estilo de música que ele canta, o sertanejo (FIGURA 31).

Figura 31 - Sidney do Cerrado no fundo do palco (The Voice Brasil, episódio 2, 1ª temporada, 2012)

Dos bastidores, o candidato Sidney do Cerrado aparece ajoelhado no fundo do palco, prestes a colocar seu
chapéu em uma espécie de ritual que precede a entrada no palco.
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É também nos espaços dos bastidores que acontecem as entrevistas com os aspirantes

ao título do programa, conduzidas em sua maioria pelo apresentador Tiago Leifert e com me-

nos frequência por Daniele Suzuki, Miá Mello, Fernanda Souza e Mariana Rios, as outras me-

diadoras do The Voice Brasil. A Leifert cabe a função imediatamente reconhecível de um host,

treinado nos moldes e referências instituídas pelo formato, ainda que a versão brasileira tensi-

one essas regras e institua uma dinâmica diversa, em que ele se mostra descontraído e opinati-

vo. 

Chamado pelos técnicos e colegas muitas vezes pelo apelido informal de Titi, Leifert

se mostra à vontade para mencionar eventos que embaralham sua função de espectador a sua

vida pessoal. No 9º episódio da 1a temporada (2012), por exemplo, ele fala de seu casamento

e, usando como gancho o fato de estar se sentindo particularmente romântico, chama ao palco

Alexandre Pires e Daniel, para aquela que seria a apresentação conjunta de “dois dos cantores

mais românticos do Brasil”, segundo o apresentador. 

Leifert também faz comentários que mostram opiniões e valorações sobre as perfor-

mances em cena, como quando exclama um sonoro “arrasou” no 8º episódio da 4ª temporada

(2015), ao final da apresentação realmente muito boa da candidata Tabatha Fher. Em bate-

papos informais, o apresentador inquire detalhes da vida prévia dos concorrentes, lançando

ora perguntas que jogam com o inusitado (para os candidatos Mayara Prado e Sidney do Cer-

rado, respectivamente no 1º e 2º episódios da 1a temporada, ele pergunta qual foi o lugar mais

estranho em que já cantaram) ora perguntas mais densas (para a candidata Fernando Azevedo,

no 3º episódio da 4a temporada, ele pergunta o que a motivou a desviar de uma carreira de

freira e dois anos e meio de estudo em um convento franciscano para investir na música,

emendando com um “quem é você hoje?”). 

As entrevistas podem também resgatar os primórdios do interesse dos participantes

pela música ou, ainda, trazer à tona o porquê da vinda ao The Voice Brasil, em um discurso

que se confunde muitas vezes com um autoelogio ao programa. No 2º episódio da 4a tempora-

da, a candidata Dani Lino responde a esse questionamento dizendo que se trata de uma grande

oportunidade e que espera aprender muito com os artistas do banco de técnicos. A concorrente

Tori Huang, no mesmo episódio, expõe a questão em termos parecidos, falando da “concreti-

zação de um sonho”.

O interesse no cotidiano persiste também nos vídeos de apresentação que retratam a

vida prévia dos candidatos, um espaço para o “gente como a gente” que tensiona o foco na
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competição, no talento29 e nas aptidões individuais. Esses vídeos, exibidos antes das audições

às cegas de alguns candidatos, situam e contextualizam os participantes em ambientes que dão

pistas sobre quem eles são, de onde vem e o que fazem.

Isso costuma ser feito por meio de uma série de recursos. No 3º episódio da 2a tempo-

rada (2013), a contextualização vem em uma tomada aberta que mostra ambiente e participan-

te enquanto ela declara para a câmera: “Meu nome é Anne Marie e vocês estão em Vicente de

Carvalho, Guarujá. Essa aqui é a minha terra”. A câmera percorre e apresenta o espaço e as

ruas ao telespectador e logo depois a filmagem se desloca para o interior da casa, de onde a

candidata apresenta a sua família reunida no sofá (FIGURA 32).

Figura 32 - Vídeo de introdução da candidata Anne Marie (The Voice Brasil, episódio 3, 2ª temporada, 2013)

O vídeo que introduz a candidata Anne Marie têm início nas ruas de Vicente de Carvalho e avança para a
intimidade do interior da casa da participante, que apresenta, no sofá da sala, a sua família para as câmeras. O

29 Masterchef (Endemol), Who Wants to Be a Millionaire, Idols (Fremantle Media), Dancing With The Stars (En-
demol), Got Talent (FremantleMedia) são exemplos de outros formatos e reality shows pautados em competên-
cias individuais que se popularizaram a partir dos anos 2000. Sobre essas competições, Rocha (2009) irá dizer
que as disputas podem ser instituídas em torno de performances organizacionais (como era o caso de The Ap-
prentice), desempenho físico ou biológico (em The Biggest Loser) ou aptidão artística (The Voice,  Idols  ou
Dancing With The Stars). 
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senso de bisbilhotar e perscrutar o cotidiano aparece também em uma tomada que mostra, da fresta de uma porta
entreaberta, a participante treinando o vocal (figura inferior direita).

No vídeo de apresentação da candidata Anadark Gonçalves, no episódio inicial da 3a

temporada (2014), uma placa rodoviária mostra o nome da cidade interiorana de onde ela

vem, para dizer ao telespectador sobre as origens da participante. Ela, em seguida, aparece em

uma sala de aula, respondendo à chamada de seu nome com um sonoro “presente”, o que aju-

da a entender o que ela faz (é estudante) em uma encenação que retoma a pouca idade da aspi-

rante ao título do programa (17 anos).

Na apresentação de Gustavo Fagundes, na estreia da 1a temporada (2012), o então es-

tudante de medicina é mostrado brevemente vestido de jaleco enquanto a entrevista conduzida

pelo apresentador Tiago Leifert nos bastidores desemboca para uma possível escolha entre a

carreira de cantor ou de médico, em um sentido que coloca em contraste a vida fora do The

Voice e a vida no programa, a carreira na medicina e a carreira na música.

Já no 1º episódio da 5a temporada (2016), dessa vez no vídeo do cubano radicalizado

na Bahia Alexey Martinez, a contextualização vem com uma música de fundo marcada por

ritmos caribenhos, como a salsa. Através de uma aposta que se sustenta muito na lógica do lu-

gar-comum, a música tem início no momento em que o candidato revela sua naturalidade cu-

bana e segue ao longo do vídeo reforçando uma latinidade quase caricaturada.

Esses vídeos de apresentação fiam-se na lógica da reality television de mostrar gente

como a gente (ROCHA, 2009), apostando em trajetórias e histórias de anônimos em um pro-

cesso traduzido por Hill (2015, p.9-10) como uma investida no protagonismo de pessoas co-

muns em performances delas mesmas, imersas em suas próprias rotinas cotidianas, desempe-

nhando papéis sociais que lhes são próprios e posicionadas em ambientes reais.  Para Rocha

(2009), a promessa do “gente como a gente” funciona como uma estratégia para criar laços

com o telespectador em um processo que é crucial à reality television pois, em teoria, ajuda a

trazer o público para dentro da programação e a transformar o mundo vivido em um mundo

midiático (ROCHA, 2009, p.2).

Nesse sentido, esse trazer a vida prévia dos participantes para o interior do programa

emerge como pista sobre uma disputa que articula o cotidiano, o ordinário e o protagonismo

de “gente como a gente” à ordem do espetáculo presumida em uma competição que revela “a

nova voz do Brasil”. Nesse sentido, o distanciamento resultante do contraste entre alguém que

detém aptidão vocal e um telespectador que canta apenas no chuveiro, quando muito, pode ser
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estreitado pelas trajetórias e dinâmicas de vida destacadas justamente nesses segmentos de

apresentação dos candidatos, que os trazem para perto do público através de gravações feitas

no sofá da sala ou de entrevistas que permitem conhecer os participantes para além dos limites

do palco.

Com esse movimento, o The Voice Brasil retoma a aposta de retratar pessoas anônimas

e comuns (1a fase de formação da reality television) e o faz em articulação ao espetáculo da

competição de talentos. Nessa dinâmica de negociação, o espreitar dos bastidores e da vida

prévia dos candidatos coexiste e muitas vezes tensiona a investida em momentos extraordiná-

rios e excepcionais, criados não apenas no capítulo que consagra o vencedor, mas nas batalhas

e audições que acontecem ao longo do caminho.

Assim, a vida cotidiana contrasta e desafia os grandes momentos característicos dos

reality shows, o ensaiado das performances artísticas, o materializar de eventos extraordiná-

rios em um palco para onde mira uma audiência atenta ao espetáculo. De forma semelhante, a

figura de um talento excepcional ali instituída ora se associa à grandiosidade de um ídolo, ora

é mostrada sob o viés e a vigília dos bastidores, do ordinário, do cotidiano e espontâneo em

um movimento que se afasta da platéia, mas também aproxima. Nesse sentido, o espreitar do

dia a dia e do ordinário parece funcionar, justamente, na articulação com o espetáculo da com-

petição, ajudando a construir a contar histórias e conectar a audiência a indivíduos que são

“excepcionais”, porém ao mesmo tempo ordinários, “gente como a gente”.

É por isso que as duas fases delineadas por Hill (2015) como momentos distintos de

consolidação da  reality television não são entendidas como etapas subsequentes, em que a

passagem de uma implica necessariamente o término da primeira. Embora elas sejam original-

mente caracterizadas de forma cronológica, a análise aqui desenvolvida leva a crer que os sen-

tidos dominantes não vigoram somente no período de tempo instituído para cada fase. Ao con-

trário, padrões e tradições aparentemente solidificadas e atemporais são, na verdade, proces-

sos ativos e efervescentes sob constante variação e deslocamento, flutuantes nas sociedades e

períodos em que estão inseridos e palco de disputas contínuas em sociedades eminentemente

múltiplas (WILLIAMS, 2007).

Dito isso, passamos então para a outra associação articulada nos discursos em torno do

The Voice Brasil. Dessa vez, seguimos a perspectiva que dá ênfase ao sentido de disputa e

competição implicados na consagração da nova “voz do Brasil”, bem como às estratégias que

perpassam o fictício e o autêntico para instituir um sentido de realidade ao programa da Rede
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Globo.

2.3 DOS REFERENCIAIS DE AUTENTICIDADE E DE FICCIONALIDADE ACIONA-

DOS

Há diversos momentos em que ficcional e autêntico se embaralham nas associações

construídas em torno da reality TV e dos reality shows, em especial se levarmos em conta a

aparente contradição de um ambiente controlado, que é constantemente permeado por intera-

ções pretensamente espontâneas. 

Na tentativa de dar conta dessa reality television que transita entre o autêntico e o for-

jado, Jost (2004) retoma a ideia de que o gênero televisivo se estabelece por meio de um pacto

que articula emissores e receptores. Esse pacto, dirá o autor, constitui-se menos como um con-

trato (tácito, bilateral, simultâneo e recíproco) e mais como uma promessarealizada em dois

tempos: aquele de sua feitura e o momento posterior, em que a contribuição ativa do especta-

dor define o cumprimento ou não dessa promessa, seja no fazer rir das comédias ou na auten-

ticidade pretendida das transmissões ao vivo. 

Ao propor essa articulação, Jost (2004) abre espaço para pensar um gênero que não é

capaz de impor ao telespectador um modo específico de leitura, mas que pode direcionar cer-

tas interpretações, crenças, emoções e saberes partilhados um receptor que está disposto a exi-

gir e verificar o cumprimento dessa promessa. (JOST, 2004, p.27).

Nesse sentido, tal como ocorre a Mittell (2001) e a Martín-Barbero (2015), o gênero

para Jost (2004) não se estabelece exclusivamente no texto, mas nos engajamentos gerados

por uma emissão que se articula não só ao programa, mas também às chamadas e anúncios de

divulgação, as peças promocionais, às revistas, às entrevistas com os realizadores. “O conjun-

to dessas fontes contribui para formular a promessa feita ao telespectador”, é o que dirá Jost

(2004, p.30).

O papel ativo de uma audiência que “exige o cumprimento da promessa” (JOST, 2004,

p.26) se deixa ver à medida que Jost (2004, p.30) argumenta que as promessas de um gênero

nunca devem ser confundidas com as estratégias desenvolvidas por parte de uma emissora

(JOST, 2004, p.21). Ao contrário, o autor irá defender que embora elas façam parte desse con-
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junto diverso de emissões, nem sempre um programa é “compreendido pelos telespectadores

como se queria que ele fosse” (JOST, 2004, p.31). 

Isso equivale a dizer que, embora emissores e receptores partilhem de um mesmo ter-

reno que atribui certos sentidos aos gêneros televisuais, esses significados revelam-se variá-

veis por causa de processos que dizem de disputas de interesses que ocorrem desde a concep-

ção até a recepção do programa (JOST, 2004, p.31). É com isso em vista que Jost (2004, p.41)

irá afirmar que todo programa televisivo “está no centro de um confronto entre a produção de

sentido para o emissor e a construção de sentido para o receptor”.

Esse terreno televisivo partilhado de onde se constroem certos significados sobre um

gênero funciona como um espaço em comum onde interagem os textos e os atores da comuni-

cação. No modo como o autor desenvolve seu argumento, Jost (2004) irá caracterizar tal terre-

no como um lugar em que possível circular por três mundos: o real, o ficcional e o lúdico30. 

O universo real, dirá Jost (2004, p.36) é aquele em que se tem a impressão de acessar e

testemunhar diretamente os acontecimentos “do mundo”. É nos ruídos de câmera, nos erros de

atores e nas transmissões diretas que o autor irá encontrar pistas das estratégias de uma auten-

ticidade que reporta a esse “mundo real” que é muitas vezes “tragado nas brechas” (JOST,

2004, p.36).

O mundo ficcional idealizado por Jost (2004, p.37) é aquele de uma ordem mental

que, mesmo operando como universo imaginário, consegue preservar certa coerência a partir

de seus postulados e propriedades fundadoras. Para o autor, o fato de ser percebido como fic-

cional pode modificar a interpretação de um telespectador acerca daquele universo, alternando

as regras de aceitação que conectam imagem, som e referente (JOST, 2004, p.38).

O mundo lúdico, por fim, opera sob um tipo de emissão que é “mais difícil de situar

no mapa de crenças” (JOST, 2004, p.38). À medida que se articula a ideia de um jogo, o mun-

do lúdico revela-se heterogêneo para o autor, estabelecendo uma conexão ora mais ora menos

forte com a realidade ou com a ficção. 

É com isso em vista que Jost irá posicionar o mundo lúdico na ponta de um triângulo

cuja base é formada pelo fictício e pelo real (JOST, 2004, p.40). Segundo o autor, é na relação

com esse triângulo cujas pontas correspondem a cada um desses três mundos que a promessa

30 Reconhecemos que a ideia de promessa e os três mundos elaborados por Jost (2004) estão associados a uma
ordem mental que se distancia de uma perspectiva de gênero construída na interação com as práticas de cultura,
como é o caso do gênero como categoria cultural. Apesar disso, optamos por incorporar o conceito desenvolvido
por Jost (2004), acreditando que ele permita acessar essa reality television que articula o lúdico, o real e o ficcio-
nal e que lança mão de estratégias de autenticidade e de ficção para desenvolver uma competição forjada, mas
autêntica. 
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de um gênero se constitui. É também a partir desse esquema que o Jost (2004) irá analisar as

emissões associadas aos programas televisivos, mantendo uma perspectiva de que um produto

raramente se posiciona em uma única ponta desse triângulo.

Para Jost (2004, p.42), os reality shows acabam por se situar “em igual distância em

relação a esses três mundos”, o que possibilita que migrem “de uma região a outra”. Esse mo-

vimento depende, por exemplo, do olhar que se estabeleça a partir das estratégias de comuni-

cação/ divulgação dos difusores, das estratégias de fabricação do produto e das estratégias de-

senvolvidas no âmbito da recepção, que apostam em perspectivas diferentes sobre um mesmo

programa. 

Por trás dessa dinâmica de deslocamento entre o espaço das pontas do triângulo está a

ideia de uma emissão que nunca pertence seguramente a um só mundo. A emissora faz certas

proposições na tentativa de classificar seu programa, mas a apropriação do espectador possibi-

lita esse movimento de aproximação e afastamento desses três mundos, a depender da aborda-

gem utilizada.

É nesse sentido que Jost (2004, 2009) irá falar de uma “tele-realidade” (reality televi-

sion) que dialoga a todo tempo com o fictício, o real e o lúdico sem necessariamente se fixar

em algum deles. Nessa linha de raciocínio, o autor irá listas estratégias de autenticidade, de

ficcionalidade e de ludicidade que e alternam e se articulam através de um jogo de comunica-

ção móbil que possibilita que uma posição seja abandonada em favor de outra, sempre que

oportuno (JOST, 2004, p.46).

Isso significa dizer que, na reality television, muitos dos discursos que visam atestar a

autenticidade do que se vê em tela são tensionados por recursos próprios da ficção, ao mesmo

tempo em que a encenação é regularmente permeada por dispositivos de conformação do real.

Assim, tomando por princípio que a versão do The Voice Brasil produzida pela Rede

Globo parece de alguma maneira estar implicada com a promessa de “mostrar a realidade31”

de uma competição de canto (daí que se fale em reality show ou reality musical), a realidade

ali convocada vem nos moldes descritos por Jost (2004), estando a todo tempo entrecortada

por elementos do ficcional e do autêntico, do forjado e do espontâneo.

Com isso em vista, os discursos que articulam a competição no The Voice Brasil (Rede

31 A dinâmica que se estabelece no formato  The Voice é bastante diversa da dos documentários, por exemplo,
pois, como defende Jost (2004) enquanto esses últimos registram imagens de um mundo preexistente, produtos
televisivos tal como o Pop Idol (para citar um exemplo do autor) e também o The Voice Brasil fazem justa-
mente o contrário, “organizando uma realidade para ser especialmente exibida na televisão” (JOST, 2004,
p.22).
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Globo) com a reality television parecem operar na perspectiva que diz de uma disputa de ta-

lentos “real” que acontece sob a vigília do espectador. Ao mesmo tempo, a ideia de um pro-

grama que estabelece regras tal como um jogo leva a um tensionamento entre autêntico e o

ficcional que ajuda a construir no The Voice Brasil  um censo de realidade que se baseia no

forjado, mas também no espontâneo.

 A transmissão ao vivo/direta que marca as fases finais do The Voice Brasil estreita as

relações com o mundo real naquilo que Jost (2004) irá chamar de estratégia autentificante.

Como recurso de autentificação, a transmissão direta é enfatiza sempre que possível por Tiago

Leifert, especialmente no início dos episódios. No 10º episódio da 4a temporada (2015), o

apresentador inicia sua fala avisando que “estamos ao vivo para todo o país e para a Globo In-

ternacional”, falando em nome de um coletivo (todo o país) e de uma simultaneidade (ao

vivo). Nesse mesmo sentido, o símbolo do ao vivo ocupa o lugar tradicional no canto inferior

da tela (FIGURA 33), tal como nos eventos esportivos e jornalísticos, avisando ao espectador

sobre a natureza da transmissão. A fase não por acaso nomeada de apresentações ao vivo reto-

ma essa ideia de veiculação direta, contribuindo para um sentido de autenticidade e esponta-

neidade de eventos que não foram previamente gravados.

Figura 33 - Tiago Leifert e a marcação da Rede Globo enfatizam a transmissão ao vivo (The Voice Brasil, episó-
dio 10, 4a temporada, 2015)

A marcação do ao vivo (canto inferior direito da tela) relembra a condição de transmissão
direta daquele episódio e funciona como uma estratégia de autentificação para o desfecho
da  competição,  o  que  envolve  não  só  os  comentários  sobre  as  apresentações  dos
participantes como também os resultados das eliminações, especialmente aquelas que são
feitas a partir de votação popular.

A transmissão direta em fases específicas da competição divide espaço com o cortar
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dos tempos mortos de outras etapas, como nas audições às cegas e nas batalhas (JOST, 2004).

A edição nessas fases abranda a morosidade de um processo de audição que pode tomar mui-

tas horas desde a chegada do participante ao estúdio até a entrada no palco. Os ensaios entre

candidatos e técnicos, na fase das batalhas, também levam muito mais tempo do que o vídeo

rápido que tenta capturar o momento. 

De modo semelhante, as entrevistas com familiares e candidatos também se tornam

mais objetivas com o recurso da edição e a espera até a entrada no palco é mostrada apenas

brevemente, na maioria das vezes com o intuito de criar sentido de apreensão e ansiedade

(conforme visto no tópico acima). Dessa maneira, o The Voice Brasil que aposta na autentici-

dade da transmissão ao vivo é também responsável por “dá à vida a aparência de ficção”

(JOST, 2004 p.49), instituindo uma linearidade narrativa quase que estranha a do mundo real

(estratégia fictícia). 

Um relato que acompanha a gravação de um episódio das battle rounds do programa

estadunidense do The Voice (NBC) dá conta dessa diferença entre o que acontece no estúdio e

o que chega à tela. “Quando assistimos um episódio na TV, nem imaginamos quanto tempo

demora para tudo aquilo ser gravado, mas agora posso garantir que é um processo bem lon-

go”, é o argumento central do texto, que segue para dizer que “entre cada batalha tem um in-

tervalo e isso é grande parte do motivo da gravação ser sempre tão longa” e que “para que o

público pareça sempre animado, um dos produtores serve como uma espécie de animador,

mostrando quando é necessário bater palma e levantar” (FALCÃO, 2015)

Outros tensionamentos constroem o real no The Voice Brasil. O lúdico que se materia-

lizada em um jogo cheio de fases e regras (ao ponto de causar desconfiança por parte de uma

audiência mais cética) contrasta com a participação do público em fases pré-determinadas do

programa, o que ajuda a instituir elementos de autenticidade diante de um jogo preestipulado

em várias instâncias. Essa participação dos espectadores nos processos de votação institui

uma interatividade que atrai a audiência e ao mesmo tempo silencia a condição de dispositivo

(JOST, 2004), inspirando um sentido de autenticidade e de espontaneidade por vezes perdido

nas muitas normas, etapas e ensaios que caracterizam o formato  The Voice (Talpa) e o  The

Voice Brasil (Rede Globo).

Não por acaso, o espectador é por diversas vezes convocado a votar. No episódio oito

da 4a temporada (2015), o apresentador Tiago Leifert se dirige ao espectador para dizer que os

participantes “precisam da sua participação” para permanecerem na disputa. Essa convocação
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pode vir também nos discursos que falam que cabe “ao Brasil” decidir quem continua na com-

petição, mesmo que a votação pública esteja restrita a momentos específicos.

Nesse sentido, no 8º episódio da 1a temporada (2012), Leifert anuncia o início da etapa

das apresentações ao vivo se dirigindo ao telespectador para dizer que “a partir de hoje você

começa a participar efetivamente da competição, porque hoje você em casa é o quinto técni-

co”. Nessa mesma direção, no último episódio da 2a temporada (2013), Leifert anuncia que os

técnicos “estão com as mãozinhas amarradas" e que embora eles possam cantar e participar do

episódio, a decisão final é do público.

 Retomando  a  ideia  do  quinto  técnico  instituída  logo  na  1a temporada,  a  câmera

captura nesse momento a  plateia  do auditório,  que usa máscaras  de papel  que imitam as

feições  de Carlinhos Brown,  Claudia Leite,  Lulu Santos  e  Michel  Teló  (FIGURA 34).  A

imagem reitera o sentido de que naquele episódio em especial o público detêm o poder de

decisão outrora conferido aos técnicos, em suas cadeiras vermelhas.

Figura 34 - O público como 5º técnico (The Voice Brasil, 2a temporada do programa, 2013)

 

 
 Máscaras que reproduzem os rostos dos técnicos do The Voice Brasil (Rede Globo) são utilizadas pela plateia do
auditório para criar um sentido de, naquela noite de decisão final, cabe ao público escolher o vencedor da 2a tem-
porada do programa (2013).

Para além disso, o autêntico é convocado nos vídeos veiculados ainda na fase das au-

dições às cegas e que introduzem pela primeira vez participantes até então desconhecidos do

público. Esses vídeos de apresentação retomam a ideia do protagonismo de pessoas comuns a
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que Hill (2014) se refere quando diz da primeira fase da reality television, fortalecendo o sen-

tido de autenticidade ao tomarem emprestadas lógicas produtivas reconhecidas como dos do-

cumentários e das reportagens, a exemplo das imagens de arquivo. Ao mesmo tempo, tais ví-

deos retomam a associação dos formatos de competição de canto às marcas da reality televisi-

on elencadas por Chalaby (2016), abrindo espaço no programa para a trajetória de vida dos

participantes. Essas narrativas dos bastidores oferecem aos espectadores informações relevan-

tes para um processo de votação que, embora o discurso oficial diga o contrário, não diz res-

peito apenas a aspectos vocais.

Como estratégia de autenticidade, as imagens de arquivo podem ser acionadas para

mostrar/atestar ao telespectador os primórdios do interesse dos participantes pela música. No

2º episódio da 4a temporada (2015), por exemplo, a audição às cegas do concorrente Bruno

Faglioni traz uma série de fotografias e vídeos do candidato na infância e adolescência, quan-

do a aptidão para o canto começava a despontar. Em uma das gravações, o menino aparece

então com dois ou três anos de idade ensaiando as primeiras notas, enquanto que um depoi-

mento atual da mãe do participante surge na tela para atestar que o “Bruno nasceu cantando,

não consigo imaginar um momento em que ele não se manifestasse cantando”. Em seguida, o

próprio Bruno Faglioni é convocado para reiterar a informação de que a “música é a paixão da

vida dele” (FIGURA 35).

Nesse segmento, as imagens de arquivo funcionam como uma estratégia que aparece

intercalada a outro dispositivo de autenticidade: os depoimentos dos familiares. Longe de ser

gratuita, a fala da mãe do candidato (devidamente identificada por uma legenda) reitera e ates-

ta de alguma maneira aquilo que se vê em tela: que o interesse pela música vem do berço. 

O uso de filmagens amadoras, advindas em sua maioria de registros feitos pela própria

família,  também ajuda a construir  essa ideia de autenticidade das informações trazidas ao

público, afastando-se do forjado e do ensaiado das gravações em estúdio e transmitindo um

sentido de captura de fragmentos do cotidiano. 
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Figura 35 - Imagens de arquivo na audição às cegas do candidato Bruno Faglioni
(The Voice Brasil, episódio 2 da 4a temporada 2015)

Uma filmagem apresenta ao telespectador o candidato Bruno Faglioni então criança, ensaiando as primeiras
notas  musicais  (imagem  superior  esquerda)  e,  mais  tarde,  na  adolescência  (imagem  inferior  esquerda).  O
material  de arquivo é intercalado  por  depoimentos dos pais  do participante (imagem superior  direita)  e  do
próprio concorrente, que também é entrevistado no estúdio por Tiago Leifert. Os dois recursos podem ser vistos
nesse contexto como estratégias de autentificação em meio ao forjado do jogo a partir do qual o The Voice Brasil
se desenvolve.

Os vídeos e fotos de arquivo são acionados em outras circunstâncias e com outros pro-

pósitos. Para além de demostrar o início do interesse dos participantes pelo canto, o arquivo

pode servir para atestar a experiência prévia dos participantes, evidenciando os desafios a se-

rem superados para conquistar e manter uma posição de destaque na indústria fonográfica.

Nesse sentido, o The Voice Brasil aparece muitas vezes como uma plataforma que pode garan-

tir os concorrentes um espaço campo da música. No vídeo de apresentação da candidata Laris-

sa Mello, no 3º episódio da 4a temporada (2015), as imagens de arquivo ilustram a fala da

candidata que, quando entrevistada por Tiago Leifert,  revela ter participado no passado de

uma girlband chamada  Elétricas, com duas outras cantoras. “Estava vivendo só de música,

mas aí com a crise, a gente deu uma parada”, diz ela enquanto relata que o hiato a obrigou a

investir em fontes de renda alternativas. 

Leifert retruca que viver da música está complicado e ela confirma, olhando para o céu

enquanto declara ter esperanças de que esse quadro se transforme (FIGURA 36). Na forma

como foi construída, a interação sugere que o próprio  The Voice Brasil possa ser o veículo

para essa mudança, uma ideia que é retomada no avançar do segmento, que termina com a
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entrada de Larissa no auditório e um off em que ela diz o seguinte: “A música é a minha vida e

a gente sabe da dificuldade que a gente tem. O que passa na minha cabeça é poder estar nesse

programa  e  poder  dar  uma  guinada  na  minha  vida”,  ouve-se  da  candidata  enquanto  ela

caminha até o centro do palco. 

Figura 36 - Imagens de arquivo na apresentação da candidata Larissa Mello
(The Voice Brasil, episódio 3 da 4a temporada 2015)

As imagens de arquivo (fotos e vídeos) atestam a trajetória prévia da concorrente Larissa Mello. Na imagem
inferior direita, a candidata aparece olhando para cima, em um sentido que leva a crer que ela tem esperanças de
que o quadro atual se altere e que o The Voice Brasil é a plataforma para viabilizar essa mudança.

Essa mesma perspectiva do The Voice Brasil como alavancador de carreiras é retoma-

da em outro momento, dessa vez na entrevista da audição às cegas da candidata Paula Sanffer.

A participante comenta sobre sua rotina de apresentações em barzinhos e festas particulares

até ser interrompida por Leifert, que inquire “quantos trabalhos ela consegue por mês” e rapi-

damente conclui que o  The Voice Brasil pode impulsionar a carreira dela: “Tá trabalhando

pouco, heim?”, é a réplica que se ouve quando a candidata alega fazer uma média de cinco

shows mensais. “Vamos melhorar isso aí. Acho que o The Voice Brasil chegou para dar uma

bagunçada, né?”, diz o apresentador (FIGURA 37).
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Figura 37 – Tiago Leifert sugere que o programa impulsionará a carreira de Paula Sanffer
(The Voice Brasil, episódio 3 da 4a temporada 2015)

 “Tá trabalhando pouco, heim? Vamos melhorar isso aí. Acho que o The Voice
Brasil chegou para dar uma bagunçada, né?”

As imagens de arquivo podem servir ainda para compor algumas passagens mais emo-

tivas, um movimento também detectado por Chalaby (2016) como parte da articulação entre

formatos de competição de talentos e reality TV, possibilitando um destaque maior ao drama e

as emoções daqueles envolvidos na competição, atores e telespectadores. Na já mencionada

audição às cegas do participante Bruno Faglioni, no episódio dois da 4a temporada (2015), o

arquivo é acionado no momento em que o candidato revela que o avô foi a maior inspiração

para que ele investisse no caminho da música. Nessa passagem, imagens de arquivo veicula-

das com uma canção de melodia mais lenta mostram o concorrente ainda criança interagindo

ao lado do avô, hoje falecido. Enquanto as imagens são exibidas, o candidato revela acreditar

que o avô “está lá em cima olhando por nós”, sendo imediatamente complementado por Lei-

fert, que retruca: “É por ele hoje” (FIGURA 38).

128



Figura 38 - Imagens de arquivo na audição às cegas do participante Bruno Faglioni 
(The Voice Brasil, episódio 2 da 4a temporada 2015)

As imagens de arquivo são acionadas também para dar destaque às emoções convocadas pela competição, um
elemento  que  marca  a  aproximação  dos  formatos  televisivos  de  competição  de  canto  à  reality  television
(CHALABY, 2016). No exemplo, o candidato Bruno Faglioni relembra a inspiração que foi seu avô para a
carreira na música.

Além das imagens de arquivo, da transmissão direta e da votação do público em fases

específicas da competição, outras estratégias de autenticidade são convocadas no The Voice

Brasil, sempre em associação aos elementos da ficção. Créditos que informam nomes de can-

ções e seus compositores aparecem na tela quando um candidato interpreta alguma música.

De modo parecido, o percentual de votos do público que levou um candidato a avançar à

próxima fase é exibido no momento em que a vitória de um participante é anunciada, como

que para atestar a veracidade das votações que envolvem a participação dos espectadores. 

Esses exemplos retornam no Capítulo 3, que trata das apropriações de marcas de ou-

tros gêneros televisivos pelo  The Voice Brasil, em uma perspectiva que faz lembrar que as

premissas da reality television aparecem articuladas e são muitas vezes significadas na relação

com matrizes televisivas. Por ora, eles servem para ilustrar as articulações entre as estratégias

de ficção e de autenticidade, entre os espetáculos e o cotidiano.

Assim o uso já mencionado do ao vivo/direto, de imagens de arquivo em vídeos de

apresentação, de entrevistas (no palco, nos bastidores, nos vídeos) e dinâmicas reconhecidas

como pertencentes à instância do jornalismo, ou ao menos à instância da informação, se asso-

cia aos cortes que enxugam tempos mortos sem que isso necessariamente faça perder de vista
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a autenticidade pretendida pelo programa.

Nesse sentido, o embaralhar contínuo entre o ficcional, o lúdico e o autêntico trazido

por Jost (2004) aparece no The Voice Brasil a todo o tempo. A dinâmica de um jogo que re-

porta a regras preestabelecidas constrói um censo de realidade em que as estratégias de auten-

ticidade esbarram e interagem com técnicas, lógicas e competências do mundo da ficção.

Do mesmo modo, a competição que se define pelo protagonismo que confere à voz e

às apresentações no palco principal fia-se também na emoção das histórias dos bastidores para

desenvolver a sua narrativa. Vistas aqui não como opostos, essas duas instâncias se materiali-

zam no The Voice Brasil de forma articulada, em uma competição em que o espetáculo apare-

ce constantemente entrecortado por elementos que remetem a um “detrás das câmeras” e ao

espreitar de uma ordem do cotidiano que dá destaque à “gente como a gente”. De muitas ma-

neiras, é essa dinâmica que dá sentido à premissa do programa: um ídolo (coroado no episó-

dio final) que é também um anônimo e um espetáculo a que o receptor assiste, mas também

pode fazer parte, caso decida se inscrever.

É a partir dessa e das demais articulações apresentadas que o The Voice Brasil é signi-

ficado. A perspectiva de gênero como categoria cultural ajuda a ver esses deslocamentos de

sentido que fazem com que o programa seja associado à ideia de competição que mostra o

real e a um “show” caracterizado pelo espetáculo. Ao mesmo tempo, o paralelo com os pro-

gramas de calouros traçado por participantes que são também espectadores do programa faz

atentar a um processo em que o The Voice Brasil é significado não apenas pelas estratégias de

produção e divulgação, mas também por audiências que promovem leituras a partir de seus

próprios repertórios, matrizes culturais e televisivas.

São essas disputas, que dizem de discursos vindos de diferentes instâncias e sob dife-

rentes pontos de vistas, que se articulam para dar não um só sentido, mas sentidos variados ao

The Voice Brasil. Assim, a associação entre o programa e a reality television parece se desen-

volver a partir de uma dinâmica que tensiona suas diferentes temporalidades para articular es-

sas disputas que dizem do autêntico, do ficcional, do cotidiano e do espetáculo. Ao mesmo, o

programa reporta a estratégias da ficcção e do autêntico que parecem se fiar no reconhecimen-

to de outras marcas de gêneros televisivos para ganhar significado, retomando um formato

que escapa do texto e que se desenvolve na articulação com outros programas e com formas

expressivas que fazem lembrar do processo de transformação associado ao mapa das media-

ções. É por isso que olhar apenas para as relações com reality TV não se mostra suficiente
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para entender a dinâmica do formato The Voice. 

É com essa ideia que retomamos o Capítulo 1, em que detectamos que os formatos

operam em uma diacronia que retoma matrizes culturais e que tensionam muitas vezes as for-

mulações desenvolvidas nas institucionalidades. É com essa perspectiva que avançamos para

o terceiro capítulo. Dessa vez, buscamos pistas que digam desse processo de apropriação e

atualização das premissas dos gêneros hegemônicos do contexto televisivo pelo  The Voice

Brasil para atribuir certos significados ao formato e a disputa ali instaurada. Isso significa di-

zer, em outras palavras, que procuramos entender como esses tensionamentos articulados à

reality television se combinam à dinâmica dos formatos (vista no capítulo 1) para dar sentido

ao The Voice/The Voice Brasil, sentidos esses que se desenvolvem através de estratégias que

dizem do modo como reconhecemos e nos apropriamos de determinados gêneros televisivos e

de como eles dialogam com matrizes televisivas nacionais e internacionais. 
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3 “REMIX” - MARCAS DE GÊNERO NO THE VOICE BRASIL

3.1 DIACRONIA NO FORMATO TELEVISIVO: ARTICULAÇÕES COM MATRIZES TE-

LEVISIVAS NACIONAIS E ESTRANGEIRAS

No segundo capítulo voltamo-nos à  reality television, no intuito de entender como o

programa disputa marcas desse gênero televisivo específico, tensionando repertórios vincula-

dos à transmissão de competições de canto que remetem à década de 1930. É o conceito de

gênero como categoria cultural e estratégia de comunicabilidade que norteia essa análise, não

em uma tentativa de assegurar que o programa atenda aos pré-requisitos para se enquadrar à

reality TV, mas em uma perspectiva que buscar compreender de que forma o The Voice Brasil

disputa e constrói significados em torno dessa realidade específica, instituindo um real que

convoca ao mesmo tempo estratégias de autenticidade e da ficcionalidade e que articula o co-

tidiano ao espetáculo.

Enquanto analisávamos os discursos acerca do programa, nos deparamos com releitu-

ras que escapam dos esforços vindos de institucionalidades que buscam definir o The Voice

Brasil  muitas vezes por essa associação à  reality TV. À medida que críticas, espectadores e

participantes interpretam o programa a partir das referências como as dos shows de calouros,

podemos detectar uma dinâmica em que as instâncias da recepção se apropriam do The Voice

Brasil a partir de práticas que dizem de ritualidades que escapam ao texto e que se estabele-

cem na relação com outros programas que não necessariamente são parte das definições sobre

o formato formuladas nas instâncias da emissão. Ao mesmo tempo, a observação das materia-

lidades do produto desenvolvido pela Rede Globo nos leva a enxergar o uso de determinadas

formas audiovisuais para evocar sentidos de autenticidade e de ficcionalidade, de modo arti-

culado, fazendo lembrar de um formato que se desenvolve na diacronia de diferentes matrizes

midiáticas e que, nesse processo, aciona premissas e marcas expressivas reconhecidas como

de determinados gêneros televisivos.

Nesse sentido, se a associação à reality show foi importante no segundo capítulo para

demarcar a força das institucionalidades e de temporalidades que embaralham bastidores, co-

tidiano e o espetáculo na busca pela “nova voz”, ela não parece explicar por completo o modo
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como o formato televisivo opera em diacronia através do The Voice Brasil.

É isso o que buscamos fazer nesse terceiro e último capítulo: entender como o progra-

ma ganha significado ao convocar certas matrizes midiáticas e marcas hegemônicas de gêne-

ros televisivos nacionais e internacionais. Essa parece ser uma perspectiva importante, pois se

algumas dessas referências aparecem articuladas ao cenário midiático brasileiro e ao modo es-

pecífico do país de produzir e consumir televisão, outras estão associadas a repertórios estran-

geiros, que fazem lembrar de um formato importado que é tensionado pelos repertórios brasi-

leiros, mas que, ao mesmo tempo, consegue preservar a sua identidade estrangeira, denunci-

ando assim a relevância das institucionalidades na definição The Voice, mesmo em sua recon-

figuração para o Brasil.

É com esse processo em vista que retornamos ao Capítulo 1 e à articulação entre for-

mato televisivo e formato industrial ali proposta. Dessa vez já com o gênero televisivo ao cen-

tro (GOMES, 2011a), retornamos ao Mapa das Mediações em busca de pistas do processo de

apropriação e atualização das premissas dos gêneros hegemônicos e das formas audiovisuais

das transmissões televisivas, que parecem ser acionadas para instituir certos sentidos ao The

Voice Brasil, operando em uma diacronia que deixa ver o modo como, ao longo do tempo, nós

passamos a reconhecer e significar tais recursos.

É a trajetória desenhada nesse circuito analítico que nos permite relativizar a ênfase

excessiva nas institucionalidades nas definições sobre formato televisivo, possibilitando avan-

çar, através da aproximação com o conceito de formatos industriais, às apropriações desenvol-

vidas pelo público quando em interação com aquilo que as institucionalidades definem como

as marcas identitárias de um formato. É a articulação com o mapa das mediações, portanto,

que nos permite incluir as ritualidades e as socialidades à análise de um formato cujo sentido

só se completa na interação entre emissão e recepção.

Não se trata, assim, de negar a importância das redes de produção, que desenvolvem

discursos sobre um formato e operam através das tecnicidades para instituir certos traços iden-

titários às materialidades de seus expoentes. Traços que são reconhecidos, mas também apro-

priados pelo público, através de repertórios e competências específicas que dizem do contexto

nacional e, ao mesmo tempo, do cenário internacional.

É esse mesmo mapa das mediações que nos leva também a buscar pistas de um forma-

to que se estabelece a partir de diferentes temporalidades. A associação dos formatos industri-

ais às matrizes culturais convida a observar os formatos televisivos pelo eixo diacrônico e
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pelo viés das historicidades, que tensionam a visão de um formato aparentemente recente para

pensar, ao invés disso, do ponto de vista processual e transformacional, que convoca repertó-

rios culturais e televisivos diversos, associados a distintas temporalidades.

É este capítulo final, portanto, que mais atenta à perspectiva dos processos históricos,

tão decisivos ao funcionamento de um formato televisivo, conforme sugere Martín-Barbero

(2015) ao traçar o eixo diacrônico em seu esquema. É esse circuito proposto pelo autor, e re-

formulado por Gomes (2011a) para incluir o gênero televisivo aos referenciais de análise, que

fornece o embasamento para observar a reconfiguração local do formato The Voice pela pers-

pectiva dos processos de transformação cultural.

Para a autora, perceber o gênero pela perspectiva histórica envolve menos a observa-

ção de um conjunto de textos e mais a análise de circulações culturais, que ajudam a entender

como os gêneros “surgem, mudam, desaparecem" (GOMES 2011a, p.127). É esse ponto de

vista que leva a pensar em tais elementos como “uma espécie de lugar de articulação entre di-

versos produtos midiáticos e práticas sociais”, e é justamente isso o que faz com que os gêne-

ros ganhem centralidade “quando se busca interpretar os processos comunicativos” na interco-

nexão com as historicidades (RIBEIRO; LEAL; GOMES, 2017, p.52).

Para Ribeiro, Leal e Gomes (2017) o gênero televisivo funciona como uma “figura de

historicidade” quando ele escapa do “sentido de rigidez de tipos discursivos identificados no

nível textual, deixando de fora articulações com contextos culturais, sociais e políticos”. É

nesse distanciamento da perspectiva estruturalista que o conceito possibilita avaliar as “trans-

formações e rupturas” (2017, p.52-53) associadas as diferentes temporalidades de cada socie-

dade e que, no contexto da cultura midiática, se articulam e se expressam nas “marcas de ins-

titucionalização dos gêneros” (2017, p.53).

Nesse sentido, parece ser importante retornar à perspectiva de gênero apresentada no

segundo capítulo, em especial o modo como conceito aparece para Mittell (2001) e para Mar-

tín-Barbero (2015), que dizem de categorias culturais cujas disputas denunciam embates e for-

ças e de competências culturais que possibilitam pensar o gênero pela maneira como ele é re-

conhecido na negociação contínua não só o texto, mas nas práticas da indústria, da audiência e

dos contextos histórico e culturais.. Tais pontos de vista permitem colocar em evidência um

processo de significação que é historicamente localizado e que deixa ver não apenas as estru-

turas de poder que operam através das instituições e formações culturais, mas, ao mesmo tem-

po, o processo ativo de releitura desenvolvido pelo público (ANG, 1997), que nos diz, dentre
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outras coisas, das práticas e apropriações do texto.

É a associação à perspectiva desses autores, portanto, que leva a pensar o gênero a par-

tir do “reconhecimento de marcas e ações decorrentes da memória que une as instâncias inter-

locutoras” (GUTMANN, 2014, p.178). Nesse sentido, os gêneros que aparecem aqui não são

acionados como categorias classificatórias, mas pelo modo como suas formas são valoradas,

significadas e articuladas no The Voice Brasil. Assim, orientamos nossa análise em busca de

perceber quais sentidos são convocados pela incorporação de tais estratégias e com qual intui-

to. É o reconhecimento e a apropriação, mais do que a taxonomia, que interessa nesse mo-

mento.

Assim, se no primeiro capítulo o conceito de formato levou a perceber o  The Voice

Brasil na articulação com as formas estrangeiras de referência e (ao mesmo tempo) com as

apropriações locais, que diz dos gostos, usos, hábitos, referências, expectativas e tradições de

produção e consumo da nossa comunidade cultural, a perspectiva de um gênero cultural e his-

toricamente instituído possibilita retornar a essa dinâmica, buscando pistas desse processo de

transformação cultural nas materialidades do programa;

É essa dimensão história e processual que norteia todo o capítulo e que orienta tam-

bém esse retorno às matrizes televisivas, que ajudam a dar sentido ao produto desenvolvido

pela Rede Globo. Dessa maneira, o olhar sobre o processo de reconfiguração do formato The

Voice para o nosso contexto local passa pela ideia de “presente histórico” elaborada por Rico-

eur e apresentada por Ribeiro, Leal e Gomes (2017). Segundo o ponto de vista ali adotado, o

presente histórico é aquele que é percebido e significado pela conexão com o futuro (e as ex-

pectativas a ele associadas) e com um passado que não está morto ou esquecido. Ele indica “o

que vivemos, mas também as rememorações que o passado proporciona e as projeções para

um futuro. Essas rememorações existem sempre no presente” (RIBEIRO; LEAL; GOMES,

2017, p.41)

É a consciência história, nesse sentido, que torna esse presente vivo e mutável, afas-

tando-o das perspectivas que dizem de um estado permanente e congelado das coisas (2017,

p.39). Nesse sentido, buscamos interpretar o The Voice Brasil pela perspectiva das historicida-

des dos fenômenos comunicacionais, o que impele a “contextualizar os espaços sociais numa

cadeia de fatos, eventos, ocorrências, costumes, instituições que se conformam como um flu-

xo (antes/depois)” (2017, p.45) e a “reconstruir, interpretar, dar sentido” numa dimensão es-

paço-temporal (2017, p.45).
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É isso o que buscamos fazer nesse programa. Recorrendo à articulação entre formato

televisivo e industrial desenvolvida no Capítulo 1, vamos às materialidades do The Voice Bra-

sil para tentar perceber esse processo de reconfiguração de um formato que é definido em tor-

no de tecnicidades e institucionalidades e apropriado pelo público local em ritualidades e soci-

alidades, ativando, nessa dinâmica, formas hegemônicas de gêneros televisivos que se articu-

lam a matrizes tanto do repertório nacional quanto de convenções estrangeiras.

Com isso em vista, este terceiro capítulo se divide em quatro partes. A primeira delas

busca pistas sobre como o The Voice Brasil operacionaliza a serialidade através de formas da

ficção seriada dramática (SILVA, 2015) para conferir determinados sentidos à competição e

para instituir um enredo à trajetória dos candidatos até a final da disputa. Nesse momento,

buscamos entender como o programa aciona certas formas expressivas da ficção seriada para

instaurar uma competição que se estabelece não apenas na articulação entre episódios de uma

mesma temporada, mas também entre edições de anos diferentes. Nesse momento, parece im-

portante retomar o modo como o The Voice Brasil reporta às marcas de um formato internaci-

onal e de convenções que vem de fora, mas que em alguns momentos ganham significados es-

pecíficos através das ritualidades e socialidades que dizem das tradições do contexto brasilei-

ro.

No segundo tópico, nos voltamos efetivamente às referências das transmissões televi-

sivas para observar o modo como elas são operacionalizadas no The Voice Brasil para instituir

o que Dayan e Katz (1999) chamam de “acontecimentos mediáticos”. Interessa-nos observar

aí então de que maneira e através de quais formas audiovisuais o programa desenvolve passa-

gens que convocam essa ideia de um espetáculo, que faz lembrar, dentre outras coisas, das

premissas da reality television, como visto no Capítulo 2. Nesse momento, procurar entender

de que maneira o programa se articula a repertórios desenvolvidos no âmbito do contexto lo-

cal, com suas matrizes, memórias e ritmos específicos, e, ao mesmo tempo, no âmbito interna-

cional, através de tecnicidades que se reconhecem como parte das convenções das transmis-

sões televisivas de um modo mais abrangente. Recursos como a câmera lenta, o movimento

de câmera e as escolhas de enquadramentos são acionados nessa tentativa de entender como

eles operam para evocar esse sentido de “acontecimento mediático” aos eventos da competi-

ção.

Na terceira seção, procuramos observar de que maneira se constrói esse efeito de au-

tenticidade que é tão caro ao formato The Voice e a sua reconfiguração local, o The Voice Bra-
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sil. Retomando a perspectiva apresentada no capítulo 2, em que as estratégias de autenticidade

se articulam às de ficcionalidade para criar um sentido específico de realidade ao formato,

procuramos ver de que modo esse “autêntico” aparece no programa e através de quais artifí-

cios. É com essa perspectiva que nos voltamos às premissas e às linguagens do telejornalismo

e ao modo como eles são acionados The Voice Brasil para instituir sentidos a uma disputa não

raro questionada por se associar ao forjado, planejado e ensaiado de uma competição com re-

gras e fases preestipuladas.

O quarto segmento recupera a tradição dos programas de auditório e de calouros do

contexto televisivo nacional, interpretados aqui como matrizes televisivas que ajudam a com-

preender o The Voice Brasil nessa perspectiva processual e histórica. Esse último tópico, por-

tanto, parte de um esforço que busca por conexões entre esse modo específico brasileiro de

produzir e consumir programas de auditório e a reconfiguração realizada pela Rede Globo que

toma com base um produto estrangeiro. É essa dinâmica característica dos formatos televisi-

vos, que reportam à formas e estratégias das transmissões televisivas internacionais, mas tam-

bém aos ritmos, memórias e tradições locais, que deixa ver um  programa (e um formato) que

se estabelece em articulação com as práticas culturais e com repertórios televisivos, avançan-

do para além dos textos e das institucionalidades.

3.2  SERIALIDADE:  CONSTRUINDO  UM  ENREDO  EM  TORNO  DA BUSCA PELA

“NOVA VOZ”

No capítulo anterior, as temporalidades da reality television levaram a ver uma compe-

tição que articula o palco principal e os grandes momentos à ordem dos bastidores e do cotidi-

ano, de onde são narradas as histórias de participantes que são “as novas vozes do Brasil” mas

também “gente como a gente”. É essa dinâmica que possibilita que um formato fortemente as-

sociado às competições musicais seja percebido, ao mesmo tempo e com a mesma intensida-

de, pela maneira como veicula e desenvolve as trajetórias dos candidatos no jogo.

Essa dinâmica se deixa ver na reportagem divulgada pela  Veja sobre a 2a temporada

(2013) do The Voice Brasil, que reitera essa mesma perspectiva em que o talento vocal não

anula ou invalida a importância das histórias de vida e dos eventos dos bastidores. Ao contrá-
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rio, articula-se a eles.

 Um concurso musical que tem a ambição de lançar um novo cantor sabe que
ele precisa criar empatia com o público para ter mais chances de sucesso.
Pensando nisso, o The Voice Brasil decidiu se dedicar mais às histórias dos
candidatos. E foi assim que o menino abandonado com dois dias de vida em
uma caixa de sapatos tornou-se um dos favoritos desta segunda temporada.
Mas não só por isso, claro – Sam Alves tem uma voz primorosa (SILVA,
2013b).

À medida que percebemos as histórias dos bastidores como enredos que despertam a

atenção do público, nosso olhar se volta para a maneira com que elas acionam repertórios que

remetem ao modo como costumamos interagimos com a ficção seriada dramática para cons-

truir enredos que se desenvolvem gradualmente até chegar o momento de consagrar o vence-

dor da temporada. “São essas as quatro histórias que a gente colocou para vocês na final do

The Voice Brasil, e vocês escolheram”, é o que diz Leifert, instantes antes de revelar o vence-

dor da 6a temporada (2017) do programa e logo após ter recapitulado a jornada de cada um

dos quatro participantes até chegar ali.

Na reconstituição que faz do drama enquanto gênero televisivo, Silva (2015, p.129) re-

toma a origem na literatura e no teatro para pensar nas “transformações das possibilidades de

expressão dramática, ligadas ao surgimento e à consequente popularização dos aparatos mecâ-

nicos de captura e transmissão da imagem em movimento”. Para o autor, o cinema, a televisão

e internet possibilitaram um “diálogo mais direto com formas populares e midiáticas de mani-

festação”, o que possibilitou criar outros produtos e práticas discursivas associadas ao gênero

(2015, p.129), resultantes também das “tentativas de representar as próprias transformações

nas dinâmicas sociais e nos modos de concepção de mundo” (2015, p.133).

Segundo o autor, o drama seriado televisivo aparece como uma forma contemporânea

de construção dramática que se desenvolve a partir da articulação entre microestruturas (cenas

articuladas que formam um episódio) e macroestruturas (os arcos que compõem uma tempo-

rada), sintetizando uma narrativa de natureza épica e ao mesmo tempo dramática, em que se

observa “tanto a tensão de conflitos episódicos quanto o desenrolar de premissas em longo

prazo” (2015, p.129).

Para entender tal configuração, o autor recupera o teleteatro como um exemplo de dra-

ma televisivo que preserva as referências dos palcos teatrais (em termos de texto e encenação)

e que somente mais tarde passaria a “incorporar as especificidades do novo meio”, em parte
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em decorrência da popularização dos aparelhos televisivos e de inovações técnicas, como o

surgimento do videotape (SILVA, 2015, p134). Com o surgimento de subgêneros como “faro-

este” e “ficção científica”, dirá o autor, “esses novos seriados introduziram de modo determi-

nante a serialização, compondo universos narrativos em torno dos quais se desenvolviam his-

tórias, com estrutura mais ou menos fixa, de caráter unitário, porém acerca  dos mesmos per-

sonagens e situações possíveis” (2015, p.135).

Outra matriz importante para pensar os seriados dramáticos contemporâneos, o folhe-

tim aparece para Silva (2015, p.136) pela relação com o modelo narrativo das telenovelas, que

tinham “no romance popular e no melodrama” as suas “bases estruturantes”. Enquanto os epi-

sódios de um seriado narrativo resolvem a trama e se constituem como estruturas unitárias, os

capítulos associados aos folhetins “expandem a trama, amarrando para o futuro a solução dos

problemas encenados” (2015, p.136).

Para o autor, os dramas contemporâneos “superam e unificam as experiências episódi-

cas e folhetinescas”, o que significa dizer, em outras palavras, que eles “retêm em si e deixam

escapar tanto a unidade concisa da trama episódica, centrada na emissão única, quanto a ex-

pansão da trama pela temporada para um deleite irresoluto” (SILVA, 2015, p.137). É nesse

sentido que o autor fala em formas que  “engendram um mecanismo dramático” que equilibra

as forças episódicas e seriais, não em termos de hibridez, mas de síntese nessa nova organiza-

ção dramática (2015, p.141).

Há muito dessa estrutura seriada contemporânea no The Voice Brasil. Os episódios que

fornecem ao espectador os resultados das disputas entre duplas ou trios preservam sua unida-

de uma vez que anunciam logo quem deixa ou sai da competição, o que cria um sentido de

completude para cada etapa do programa. Nas audições às cegas, sabemos que foi aprovado

ou não e para qual time. Nas batalhas, nos tira-teimas e no remix descobrimos rapidamente o

desfecho de cada duelo, o que cria um efeito de conclusão mesmo que cada fase ocupe mais

de um episódio.

Em outra perspectiva, a competição articulada pelo formato  The Voice  aproxima-se

também da estrutura dos folhetins, organizando-se em torno de uma trama central que só será

resolvida na final do programa, quando o vencedor é enfim revelado, deixando ver essa sínte-

se a que Silva (2015, p.141) se refere.

Ao mesmo tempo, esse dualismo entre um formato televisivo que se reconhece como

uma competição interessada apenas no talento vocal mas que, ao mesmo tempo, se articula
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em torno das histórias capazes de desencadear emoção e empatia no público denuncia um

campo de disputas que perpassa todas as temporadas do The Voice Brasil e desenvolve enre-

dos não só em torno da competição musical, mas a partir das histórias dos participantes que

concorrem ao título.

Nesse sentido, o The Voice Brasil (e o formato The Voice) parece acionar também vá-

rias das formas de narrar da ficção seriada contemporânea, encadeamento a trajetória dos can-

didatos para desenvolver uma trama que ganha sentido não só no discurso, mas nas escolhas

audiovisuais feitas para construir esse enredo.

A trajetória de Samantha, vencedora da 6a temporada (2017), parece particularmente

significativa para entender esse processo, embora não seja o único exemplo possível32. A can-

didata havia concorrido no ano anterior (2016), mas fora eliminada ainda na primeira fase da

competição, quando nenhum dos técnicos virou a cadeira para ela. Ela retorna na temporada

seguinte em busca de uma nova oportunidade e acaba consagrando-se vencedora.

Parece haver um esforço que parte das instâncias de emissão em acionar certas tecnici-

dades que enfatizem essa ideia de uma jornada de superação dos candidatos, apresentando ao

espectador as adversidades e desafios superados pelos concorrentes para chegar até ali. A nar-

rativa de “segunda chance” associada a Samantha é por diversas vezes reiterada nos episódios

daquela edição, sempre que a participante sobe ao palco e, não por acaso, quando é chegada a

hora de Leifert consagrá-la “a nova voz do Brasil”, ele o faz retomando esse mesmo enredo

explorado de forma contínua no desenrolar dos episódios: “Vamos corrigir aquele problema

do ano passado”, é o que diz, complementando: “de ‘nenhuma cadeira’ ao título do The Voice

Brasil, em um ano”.

Esse reconhecimento da trajetória de Samantha para um bom fechamento para a narra-

tiva instituída pelo The Voice Brasil aparece no comentário postado no perfil oficial do pro-

grama da Rede Globo no Facebook. “Que história linda seria se Samantha ganhasse. Na tem-

porada passada não virou nenhuma cadeira e esse ano é campeã do programa”, é o que diz a

postagem (FIGURA 39).

32  Tal como ocorre com Samantha Ayara, a história de Sam Alves, vencedor da 2a temporada (2012), também é
repetida diversas vezes na edição em que o cantor participou do programa. Sam foi adotado ainda bebê, após
ter sido abandonado em uma caixa de sapatos com dois dias de vida (SILVA, 2013b). Morando nos Estados
Unidos, ele se inscreve para o The Voice US (NBC), mas é reprovado na fase das audições às cegas. De volta
ao Brasil, ele decide se candidatar ao The Voice Brasil, da Rede Globo, para uma “nova chance” e acaba por
vencer o programa naquele ano.
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Figura 39 - Postagem na página oficial do The Voice Brasil e o reconhecimento de um
enredo que se desenvolve nos episódios do programa

A linguagem corporal de Samantha, que se joga ao chão no momento do anúncio, cor-

robora com o efeito de dramaticidade da cena, que vem aliada às luzes piscando no palco e a

música tema do formato. Nesse sentido, o episódio final evidenciado pelas figurino capricho-

so, pelos confetes e pelo jogo de luzes pode ser interpretado de forma análoga ao “capítulo fi-

nal” das narrativas seriadas, sinalizando, ao mesmo tempo, para um desfecho positivo que

opera quase como um “final feliz33” que marca as telenovelas, talvez o exemplo de serialidade

dramática  mais  hegemônico  no contexto  nacional,  especialmente  aquelas  produzidas  pela

Rede Globo (FIGURA 40)

33  Parece interessante também a perspectiva de um cotidiano que persiste após o “capítulo final” da competição,
já  que  muitos  dos  participantes  retornam  ao  anonimato  com  o  término  da  transmissão  do  programa,
deparando-se com as mesmas dificuldades e entraves característicos de uma carreira na indústria fonográfica.
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Figura 40 - Instantes finais da 6a temporada (The Voice Brasil, 2017)

A sequência de imagens mostra os instantes finais da 6a temporada (2017), quando Samantha Ayara é anunciada
a vencedora. A narrativa de “segunda chance” associada à participante é relembrada pelo apresentador Tiago
Leifert na hora de divulgar o resultado: “Vamos corrigir aquele problema do ano passado”.

Essa trama de “segunda chance” associado a Samantha Ayara é convocada sempre que

possível, não só nos discursos (da participante, do apresentador, dos técnicos, das críticas),

mas também na articulação com tecnicidades que remetem ao modo como certas expressões

audiovisuais são acionadas para evocar sentidos específicos que ajudam a consolidar essa tra-

jetória de superação atribuída à candidata, muitas vezes fazendo lembrar os finais felizes ca-

racterísticos das telenovelas brasileiras.

É esse o caso do flashback. No 2º episódio da 6a temporada (2017), o recurso é utiliza-

do durante a audição às cegas da concorrente, que foi reprovada na primeira vez e que volta

na temporada seguinte para continuar a evoluir e dar “o passo além”. Ela se apresenta para Ti-

ago Leifert, que conduz a entrevista, e na altura em que revela não ser aquela “a primeira vez

que está no The Voice Brasil”, a imagem da participante é substituída por um flashback, assi-
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nalado nos dizeres em diagonal que informam que aquele segmento foi transmitido original-

mente em 2016. A coloração em tons de magenta contrasta com as gravações do tempo “pre-

sente”, sinalizando para uma cronologia cujo sentido se completa na fala sobreposta da con-

corrente, que narra os eventos ocorridos no passado.

Apesar de também ser utilizado no telejornalismo como estratégia de autentificação de

um fato passado, o flashback aparece aqui pelo viés do drama seriado por acreditarmos que

ele opera e é reconhecido no contexto do programa como uma estratégia que ajuda a construir,

justamente, a narrativa de segunda chance de uma participante rejeitada na temporada anteri-

or. Nesse sentido, mesmo que possa ser utilizado para outros propósitos, o recurso parece ope-

rar nessa situação em específico em articulação ao repertório associado à ficção seriada, fun-

cionando em favor da construção de uma narrativa de superação que, não por acaso, é reitera-

da pelos discursos dos mediadores do programa sempre que a participante sobe ao palco.

A menção a esse enredo aparece, por exemplo, na avaliação do técnico Michel Teló no

desenrolar das audições às cegas. Ele exalta o fato da candidata ter conseguido fazer virar to-

das as quatro cadeiras nessa segunda oportunidade, o que atestaria que “alguma coisa do que

foi falada ano passado te tocou e você desenvolveu isso”. A fala não apenas retoma o The Voi-

ce Brasil enquanto espaço para novas chances como também isenta os técnicos da responsabi-

lidade de um julgamento equivocado, já que o novo desfecho teria a ver com o amadureci-

mento da candidata a partir dos conselhos ditos no ano anterior. Isso reforça, de alguma ma-

neira, a legitimidade da fala dos técnicos e do esquema de reconhecimento de tais figuras

como portadores de uma  expertise materializada nas cadeiras vermelhas do  The Voice  e no

discurso autorizado que vem da bancada.

Assim, na construção desse trama de segunda chance, o flashback na audição de Sa-

mantha Ayara retoma a serialidade em torno da qual se desenvolve o The Voice Brasil, algo

que remete à dinâmica instituída e reconhecida como das ficções seriadas, pelo modo como se

organizam em episódios e capítulos.
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Figura 41 - Flashback na audição de Samantha Ayara (The Voice Brasil, episódio 2, 6ª temporada, 2017)

O flashback devidamente assinalado por elementos gráficos é utilizado no  The Voice Brasil para articular um
enredo em torno da história de Samantha Ayara, uma candidata que fora reprovada nas audições às cegas no ano
anterior e que retorna no ano seguinte para sua “segunda chance”.

A serialidade também se desenvolve em outros momentos, retomando a uma cotidiani-

dade definida por Martín-Barbero (2015, p.297) como a de um tempo repetitivo e fragmenta-

do, “que começa e acaba para recomeçar” e que compreende justamente “a matriz cultural do

tempo organizado pela televisão”, que opera muitas vezes “no ritual e na rotina” (MARTÍN-

BARBERO, 2015, p.298).

Por trás de uma competição que elimina participantes a cada semana até chegar a um
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vencedor, há senso de cotidiano que dá sentido à ideia de uma caminhada gradual até a desco-

berta da “nova voz”, em que toda quinta-feira a audiência é convidada a retornar ao programa

para descobrir quem avança e quem deixa a disputa até o final da temporada. Esse cotidiano

que se estabelece em articulação à repetição e à rotina aparece na seguinte publicação, veicu-

lada no Twitter por um espectador no The Voice Brasil (FIGURA 42).

Figura 42 - Tweet de um telespectador informa sobre a expectativa acerca do episódio da semana

O tweet de um telespectador do The Voice Brasil faz lembrar de como o programa se articula ao tempo
cotidiano, da repetição e do ritual, conforme Martín-Barbero (2015).

Mesmo que existam outras formas de consumo do The Voice Brasil, que pode ser aces-

sado pelo Globoplay, e mesmo que o programa seja relocado por diversas vezes para datas al-

ternativas, tal como visto no Capítulo 1, essa ritualidade atrelada às quintas-feiras persiste e se

deixa ver em manifestações como essa. O consumo online permite ao usuário assistir ao epi-

sódio em datas e horários alternativos, mas a repercussão dos desfechos de cada episódios,

seja na imprensa ou em comentários nas redes sociais, não deixa perder de vista essa articula-

ção do The Voice Brasil a uma grade televisiva e a um assistir que, para ser simultâneo, toma

como referência a transmissão feita pela Rede Globo, no dia e horário estabelecidos pela

emissora. Assim, mesmo que outra formas de fruição possibilitem assistir ao programa fora

dessa grade de programação, as institucionalidades acabam por orientar certas ritualidades as-

sociadas ao programa.

Para Martín-Barbero (2015), se por um lado essa programação se organiza a partir da

lógica da rentabilidade e de um tempo que dialoga com o sistema produtivo e a estandardiza-

ção, “por detrás disso também se podem ouvir outras linguagens” (2015, p.298). É nesse sen-

tido que o autor retoma a repetição dos folhetins, falando em um “sentimento de duração” que

permite que o “leitor popular transite entre o conto e o romance ‘sem se perder’”.

É nessa mediação entre o que seria o “tempo do capital” e o “tempo da cotidianidade”

(MARTÍN-BARBERO, 2015, p.298) que o The Voice Brasil parece estar. Nesse sentido, a se-
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rialidade no programa se estabelece de algumas formas.

Não  é  incomum  que  os  instantes  finais  de  um  episódio  tragam  prévias  dos

acontecimentos que estão por vir, geralmente através de uma montagem breve com alguns dos

trechos a serem veiculados no episódio da próxima semana. Os fragmentos que compõem a

primeira prévia das batalhas da 6a temporada (2017) intercalam apresentações de participantes

e comentários dos técnicos. Em um momento específico da passagem, Brown exclama para os

colegas: “Eu conto com o ‘peguei’ de vocês, não me decepcionem”. Alguns instantes depois,

uma  outra  tomada  mostra  Ivete  Sangalo  acionando  o  botão  que  caracteriza  o  uso  desse

dispositivo do jogo, embora a edição propositadamente não deixe saber quem foi salvo pela

técnica. No recorte seguinte, Brown levanta empolgado e exclama “eu quero ver isso demais”,

e uma nova transição mostra o símbolo do The Voice Brasil, oficializando o fim da prévia e

desenvolvendo, assim, um sentido de expectativa que convida o leitor a assistir ao episódio da

semana seguinte (FIGURA 43)

Figura 43 - Montagem ao final do 9º episódio da 6a temporada (The Voice Brasil, 2017)
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A serialidade  aparece  em momentos  como a  montagem exibida  ao  final  do  episódio nove da  6 a

temporada (2017), que divulga uma prévia da fase do Tira-Teima a ser iniciada na semana seguinte. O
uso do “peguei” pela primeira vez naquele ano ganha destaque, desenvolvendo sentido de expectativa
à medida que o vídeo não revela para qual candidato esse dispositivo do jogo foi utilizado.

Para além das prévias de episódios futuros, o The Voice Brasil opera a sua serialidade

na retomada dos acontecimentos já ocorridos. No episódio quatro da 1a temporada (2012), a

transmissão se inicia com uma recapitulação dos eventos da semana anterior, em uma sequên-

cia que mostra imagens curtas de audições já exibidas no programa. A marcação gráfica que

identifica os fragmentos como pertencentes ao passado não é utilizada aí então, tal como no

caso do flashback relatado acima, mas a narração em off do apresentador Tiago Leifert deixa

claro ao telespectador de que aquilo se trata de um resumo de eventos já acontecidos. “No úl-

timo domingo, novos artistas soltaram a voz no terceiro dia de audições às cegas do The Voice

Brasil”, é que se escuta Leifert dizer, enquanto imagens alternadas dos participantes cantando

são mostradas em sequência. Mais ou menos na altura em que Leifert relata que “a emoção to-

mou conta do nosso palco”, os recortes passam a intercalar imagens dos técnicos reagindo às

performances, em uma dinâmica em que as imagens parecem confirmar aquilo que se ouve do

apresentador. Essa montagem faz lembrar do modo como a serialidade é acionada na ficção

seriada, como quando, ao início dos episódios, letreiros ou uma narração em off resumem os

eventos ocorridos “nos episódios anteriores”, um recurso que parece ser acionado, como for-

mulado por Martín-Barbero (2015, p.298), para que o leitor transite “entre o conto e o roman-

ce” – ou entre os episódios e a temporada – sem se perder (FIGURA 44).

É Leifert quem é responsável por narrar esses momentos, seja na prévia ou na recapi-

tulação dos eventos anteriores. É ele também que inicia e finaliza cada episódio, repetindo um
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cumprimento de “boa noite” aos técnicos enquanto a câmera se aproxima de cada um dos can-

tores que compõem a bancada do The Voice Brasil, como que em um movimento de aproxi-

mação. Nesse sentido, conforme observa Araújo (2012, p.168), o apresentador aparece como

um mediador importante na construção de serialidade do programa “ao incorporar a tarefa de

construir elos de ligação entre as sequências seja pela conversa que estabelece também víncu-

los com o cotidiano do telespectador e estrutura o programa a partir dessa vinculação, seja

pela expressão facial que indica muito claramente a mudança entre um assunto e outro”.

A expectativa que se constrói em articulação à serialidade pode operar também através

de estratégia dos roteiros de ficção tal como os cliffhangers34, utilizados para instigar os es-

pectadores a continuar a assistir ao programa para descobrir o desfecho da história. Nesse sen-

tido, esse efeito de expectativa pode ser criado não só entre um episódio e outro, mas nos in-

tervalos comerciais, que muitas vezes deixam eventos no ar para que eles possam ser retoma-

dos  nos  instantes  seguintes.  Isso acontece,  por  exemplo,  no 8º  episódio  da  6a temporada

(2017), em uma disputa coloca os participantes Chai, Diego Karter, Felipe Maurente e Maria-

na Volker concorrendo por duas vagas do Time de Michel Teló.

34  Os cliffhangers são recursos de roteiros utilizados na ficção para prender a atenção da audiência à medida que
colocam os personagens em situações limites cuja revelação não acontece de imediato.
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Figura 44 - Recapitulação de audições da semana anterior (The Voice Brasil, episódio 4, 1a temporada (2012)  

O episódio quatro da 1a temporada (2012) se inicia com uma recapitulação das audições da semana anterior. As
imagens em planos mais fechados retratam a empolgação dos técnicos diante das performances e, apesar de não
haver  nenhum  elemento  gráfico  que  indique  que  as  passagens  sejam  do  episódio  anterior,  a  narração  do
apresentador Tiago Leifert torna clara essa diferença temporal.

Ao final de uma sequência com as quatro apresentações, quando é chegado enfim o

momento do técnico tomar a sua decisão, a cena é interrompida por Leifert, que diz: “O que

será que Michel Teló vai fazer? É daqui a pouco depois do intervalo, a gente volta já”. O uso

da vinheta do programa (acompanhada da música tema reconhecida como parte da identidade

do formato The Voice) oficializa o intervalo que se segue. É só no retorno do quadro seguinte

que o espectador (e os participantes) descobrem quem avança à próxima etapa.

Essa pausa que gera expectativas pode ser usada também no intuito de ganhar mais

tempo para o técnico se decidir. Assim, esse mesmo efeito de suspense que se desenvolve na

articulação com os intervalos disputa espaço também com um sentido de distanciamento que

funciona quase como uma ruptura com o momento de nervosismo.

Um exemplo disso está no episódio treze da 6a temporada. Lulu Santos é mostrado em

close por diversas vezes com feições de agonia quando prestes a determinar quem avança à fi-
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nal para representar o seu time, Day ou Mariana Coelho. Ao mesmo tempo, uma música de

suspense passa a ser veiculada, ajudando a instituir uma atmosfera de apreensão à sequência.

A indecisão e a angústia do técnico leva à seguinte fala: “Vamos fazer uma pausa então para

isso?”, pede Lulu.

Quando Leifert retruca: “Lulu, você ganhou alguns minutos. Intervalo rápido e a gente

volta já com a decisão de Lulu Santos”, a câmera que mostra o apresentar em plano americano

abre a imagem para planos mais gerais, em um zoom out que ajuda a instituir um efeito de

afastamento do palco e da tensão implicada àquele momento de eliminação.

Nesse sentido, se o close é usado para capturar de “perto” a expressão de sofrimento

dos envolvidos na passagem, os planos abertos, nessa passagem em específico, são utilizados

para diminuir o nervosismo implicado à eliminação, em um afastar da imagem que se associa

também a um afastar da atmosfera de expectativa diante do que ocorre no palco. A aparição da

vinheta de abertura do programa oficializa uma vez mais a passagem para o intervalo comer-

cial, bem como a ruptura com o segmento, uma interrupção que gera ansiedade sobre o desfe-

cho que vem a seguir, mas também alívio e recuperação (FIGURA 45).

Figura 45 – Alternância de closes e planos abertos (The Voice Brasil, episódio 13, 6a temporada, 2017)
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A fragmentação do episódio em intervalos comerciais pode utilizada para instituir sentidos de expectativa mas
também de afastamento da atmosfera de nervosismo atribuída a determinados momentos da competição. Na
passagem exibida durante o 13º episódio da 6a temporada (2017), a pausa vem em socorro a um Lulu Santos
indeciso, materializando-se na vinheta que sinaliza a ruptura entre uma cena e outra e no distanciamento de
uma imagem que sugere também um afastamento da ansiedade implicada à eliminação.

Tal como percebe Ferrreira (2008, p.60) em análise de O Aprendiz (Rede Record), esse

processo de eliminação que é tão crucial à dinâmica dos formatos de competição funciona de

modo similar aos “ganchos dramáticos” da teledramaturgia, cativando um telespectador “mo-

vido pela curiosidade de saber, a cada episódio, quem será eliminado”. Em uma linha de raci-

ocínio parecida, Chalaby (2016) irá argumentar que as eliminações funcionam como aquilo

que o autor chama de engines, uma espécie de “mecanismo” ou “engrenagem” (tradução li-

vre) que condensaria as regras e diretrizes do programa e que se articularia ao desenvolvimen-

to dos arcos dramáticos ao longo da competição35. Nesse sentido, as eliminações operariam de

forma análoga à ficção seriada, contribuindo para o avançar da história e para deixar o espec-

tador (e também os candidatos e os técnicos) um passo mais perto de conhecer o resultado fi-

nal do programa, quando o vencedor é enfim revelado.

Assim, se os momentos de eliminação acionam formas expressivas das narrativas seri-

ada para se construírem arcos dramáticos, esse sentido só é convocado à medida que o progra-

ma faz uso de formas expressivas capazes de evocar essa dramaticidade necessária a tais mo-

mentos. Isso significa que, embora reconheçamos que as eliminações sejam importantes à di-

nâmica do The Voice Brasil, tais momentos só parecem funcionar como arcos dramáticos por-

que acionam, através de certos recursos da linguagem televisiva e audiovisual, repertórios e

competências que nos levam a percebê-las como tal.

Isso nos lança direto ao próximo tópico.

35  No original: “The classic reality engine is the elimination process, which can be structure in countles ways
and organized around a variety of format  points to suit  diferente competitions” (CHALABY, 2016,  p.25.
Tradução nossa).
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3.3 O ESPETACULAR E A TRANSMISSÃO DO PROGRAMA COMO UM ACONTECI-

MENTO MEDIÁTICO

No capítulo 2, as temporalidades da reality television nos levaram a ver uma disputa

que articula o cotidiano e o rotineiro à ordem de um espetáculo que aparece em vários mo-

mentos, mas especialmente no final do programa, quando o vencedor é revelado. Já no capítu-

lo 1, a tentativa de entender como a ideia de uma “brasilidade” é tensionada no  The Voice

Brasil  fez perceber discursos articulados em torna da ideia de um assistir coletivo, como se

todo o país partilhasse da experiência de acompanhar a competição ali em curso.

São essas duas perspectivas que nos levam a tentar entender, neste próximo tópico, de

que maneira certas formas expressivas das transmissões televisivas são acionadas para insti-

tuir momentos interpretados como “acontecimentos mediáticos”, isto é, coberturas televisivas

planejadas para transmitir eventos históricos e grandiosos, que interrompem a rotina televisiva

à medida que “convocam a atenção de uma nação” (DAYAN; KATZ, 1999).

A escolha por tal abordagem parece oportuna à medida que retoma esse dualismo que

parece ser bastante característico de um formato televisivo como o The Voice Brasil. Do mes-

mo modo como nos interessa entender os usos e apropriações a partir do contexto televisivo e

cultural brasileiro, importa também saber como o programa reitera as formas estrangeiras e

recupera um repertório que faz lembrar que o produto desenvolvido pela Rede Globo está arti-

culado, afinal, a um formato estrangeiro.

Isso significa dizer, em outras palavras, que quando buscamos observar como o The

Voice Brasil opera recursos audiovisuais na tentativa de acionar formas reconhecidas da trans-

missão de eventos como a morte de Ayrton Senna ou a queda do World Trade Center, procura-

mos não apenas pistas que digam das matrizes brasileiras, mas também de repertórios e ex-

pectativas desenvolvidas na relação com as formas importadas.

De início, é possível perceber que para além dos discursos construídos pelas institucio-

nalidades do The Voice Brasil, a audiência compartilha muita vezes dessa ideia de que todo o

país acompanha a competição que consagra “a nova voz”. Nas redes sociais, o engajamento e

o investimento dos internautas deixa ver o modo como eventos ocorridos a cada episódio são

recebidos pelo público, que muitas vezes partilham dessa ideia de que não só todo o país as-

siste ao programa como também partilha da mesma preferência pelos candidatos. “Rever o
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que Lulu Santos fez??? O Brasil todo está indignado com tamanha besteira!!”, é o que diz um

internauta na página do programa no Facebook.

Não é raro que muitos dos comentários tratem como “injustiça” a predileção de um

técnico por um ou outro candidato, em discursos que não só recuperam o descontentamento

por tal decisão como também colocam em jogo a autenticidade da disputa transmitida. “De

novo essa historinha de superação para induz a votação (se é que a votação decide alguma

coisa)”, é o que diz um comentário postado na página oficial do programa no Facebook. Ou-

tras postagens dizem sobre a expectativa de que “justiça seja feita” (FIGURA 46).

Figura 46 - Postagens na página oficial do The Voice Brasil no Facebook com
comentários sobre a 6a temporada (2017) do programa

Nesse sentido, buscamos ver de que forma e através de quais estratégias audiovisuais o

programa consegue construir esse sentido de “acontecimento midiático” aos eventos da com-

petição e uma emoção que tem a ver com o modo como certas passagens são vistas como “es-

petáculos”, conforme sugere outra postagem na página do The Voice Brasil (FIGURA 47).
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Figura 47: Postagem na página oficial do The Voice Brasil no Facebook com comentários
a respeito da 6a temporada (2017) do programa

Um recurso reconhecido que parece ser empregado em favor dessa construção é o

slow motion.  Como forma expressiva, a câmera lenta evidencia as reações e salientar as ex-

pressões faciais dos mediadores implicados nos eventos do programa, o que no nosso caso diz

respeito não apenas os participantes, mas também os técnicos que avaliam e eliminam os can-

didatos.

No programa da Rede Globo, são vários os momentos em que o slow motion é empre-

gado com esse propósito. No 1º episódio da 6a temporada (2017), por exemplo, ele é acionado

durante a audição da participante Day, que é escolhida automaticamente para o Time de Lulu

Santos. Ao elogiar a candidata e dizer estar satisfeito com o desfecho da audição às cegas, o

técnico é mostrado comemorando o evento em uma câmera lenta que potencializa os senti-

mentos positivos associados àquela imagem.

Esse mesmo  slow motion  pode operar  na tentativa de reiterar  a  tristeza acometida

quando, por exemplo, um participante não é escolhido pelos técnicos, ou, em outras situações,

quando há eliminação na disputa. No episódio oito da sexta temporada (2017), por exemplo,

uma rodada do Tira-Teima do Time Teló elimina os candidatos Felipe Maurente e Chai da

competição.  Após os agradecimentos habituais a que os concorrentes têm direito de fazer

quando deixam o programa, os participantes são mostrados saindo do palco pela última vez,

com uma câmera lenta que parece ser empregada para evidenciar (e alongar) a tristeza e o pe-

sar associados a esse momento de despedida. Os cortes dos segmentos são intercalados por

fades que parecem corroborar esse efeito de lentidão na passagem entre os planos, conferindo

também um efeito de melancolia à sequência (FIGURA 48).
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Figura 48 - Uso do slowmotion no 8º episódio da 6a temporada (The Voice Brasil, 2017),

O slowmotion também opera para instituir emoção às cenas à medida que evidencia a reação dos participantes e
dos técnicos.  Nas imagens  capturadas  no episódio oito  da  6a temporada  (2017),  o  recurso é  utilizado  para
amplificar o sentimento de tristeza associado à despedida de dois participantes eliminados, que deixam o palco
abraçados, em uma imagem propositadamente transmitida em câmera lenta.

No nosso entendimento, os movimentos e as escolhas de enquadramento são usados de

modo estratégico para conferir esse sentido de acontecimento mediático à televisão. No episó-

dio dois da 6a temporada (2017) durante a audição às cegas do participante Douglas Alessi

(FIGURA 49), a câmera alterna planos abertos do candidato no palco, tomadas mais fechadas

que permitem visualizar a apresentação com mais detalhes e closes que revelam não só as ex-
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pressões de quem canta, mas também a dos técnicos que avaliam.

Na forma como foi transmitida, essa audição às cegas é composta por variados planos

em uma dinâmica que faz lembrar, tal como afirma Jullier (2007), que o posicionamento da

câmera transmite informações específicas ao espectador que assiste a um programa. Mais do

que conferir dinamismo à sequência (embora esse possa ser um dos objetivos), cada plano e

cada posição de filmagem escolhida convoca elementos e sentidos particulares que, embora

não sejam necessariamente partilhados pela audiência, ajudam a entender as apostas do pro-

grama.

Nesse sentido, as tomadas abertas que capturam todo o corpo do candidato permitem

situá-lo em relação ao espaço do estúdio, no palco onde ele se apresenta, na frente de jurados

que o avaliam e diante de uma audiência que torce (e vota) por ele. Os planos gerais possibili-

tam visualizar também os outros elementos de uma performance que não se restringe apenas à

voz, mas que engloba também traços do gestual e da linguagem corporal. Em inúmeras das

apresentações veiculadas no The Voice Brasil, os braços dos candidatos são usados para anco-

rar a performance vocal, funcionando como via de expressão com a mesma intensidade com

que as feições faciais o fazem. Na audição mencionada,  um  close específico centraliza as

mãos do participante, que serve de elemento expressivo.

Detalhes como esses, capturados em close, permitem colocar em evidência as expres-

sões faciais daqueles implicados na performance, o que significa não só os candidatos mas

também os técnicos, que atuam como jurados à medida que se espera que eles emitam uma es-

pécie de parecer sobre as apresentações. Nesse sentido, a reação dos técnicos à apresentação

dos candidatos é outro lugar que deixa ver o modo como o programa convoca referenciais das

transmissões televisivas para conferir certos sentidos à competição, capturando muitas vezes

performances de técnicos que se expressam de uma forma quase que caricaturada quando em

interação com os participantes no palco.

Assumindo uma posição que presume know-how específico e expertise (um lugar privi-

legiado reforçado pelas cadeiras vermelhas suntuosas onde estão sentados), os técnicos são nor-

teadores da opinião do público e o crivo deles serve de referência para o julgamento da plateia

no auditório e do espectador que acompanha a transmissão pela televisão ou computador.

Com isso em vista, as reações dos técnicos importam uma vez que eles são retratados

como figuras que detêm o conhecimento necessário para escolher vários dos desfechos da

competição. Mesmo quando a plateia é convidada a votar em seus participantes favoritos, o
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público é direcionado pelos comentários e avaliações solicitadas aos técnicos através do apre-

sentador Tiago Leifert.

Nesse sentido, não é surpresa que ao longo das performances dos candidatos do The

Voice Brasil, os closes alternem entre os técnicos, em uma montagem que parece deliberada-

mente garantir que todos eles tenham sido mostrados, sem exceção. Também não é surpresa

que muitas dessas expressões sejam exacerbadas, uma manobra que externaliza as impressões

de quem avalia para tentar transmitir ao público fragmentos de informações que possam nor-

tear o julgamento e a formação da opinião de espectadores que, teoricamente, não possuem o

mesmo conhecimento especializado que os técnicos.

Com isso em vista, de volta à apresentação que nos serve de exemplo, faz sentido pen-

sar que os planos em close deixem ver detalhes da expressão empolgada da técnica Ivete San-

galo, Lulu Santos com as mãos à cabeça e Carlinhos Brown de boca aberta. Essas imagens pa-

recem se articular a um propósito de construir emoção e, na mesma medida, dão pistas sobre

as impressões dos técnicos acerca das performances. Elas colocam em evidencia julgamentos

expressos ao público (e aos participantes) não só através dos discursos, mas das expressões fa-

ciais dos técnicos.

Figura 49 - Audição às cegas de Douglas Alessi (The Voice Brasil, episódio 2, 6a temporada, 2017)
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A performance muitas vezes exagerada dos técnicos, capturadas em planos mais fechados, parece estar associada
a um engajamento emocional que se articula à proximidade da imagem. Ao mesmo tempo, reitera o papel dos
avaliadores, cujo julgamento norteia não apenas o desenrolar da competição, mas, muitas vezes, a percepção do
público acerca do talento dos participantes.

 A batalha entre Cássia Marvilla e Mylena Jardim, transmitida no 6º episódio da 5a

temporada do The Voice Brasil (2016) possibilita pensar em outros modos como os recursos

audiovisuais são acionados no programa (FIGURA 50).

Os planos abertos localizam as candidatas primeiro em relação aos técnicos e ao audi-

tório do The Voice Brasil, deixando ver um cenário que reúne elementos que fazem lembrar

dessa instância do espetáculo, com os jogos de luz e a arquibancada da plateia. Ao mesmo

tempo, os closes nos rostos das candidatas sugerem engajamento e autenticidade emocional à

apresentação, retratando um esforço aparente para alcançar notas mais altas que é demonstra-

do pela expressão facial. Isso é interpretado de forma positiva pelos técnicos e pela plateia,

que aplaude com entusiasmo esses momentos específicos.

O enquadramento em  close de Carlinhos Brown reitera uma vez mais a relevância

conferida pela transmissão às expressões avaliativas de técnicos. É nesse sentido que Carli-

nhos Brown surge diante da câmera retirando os óculos da face, em um movimento que suge-

re incredulidade, com se ele não acreditasse naquilo que seus olhos viam.
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Figura 50 - Batalha entre Cássia Marvilla e Mylena Jardim (The Voice Brasil, episódio 6, 5a temporada 2016) 

A dinâmica da transmissão audiovisual  do  The Voice Brasil  intercala planos abertos e planos fechados, que
convocam  efeitos  específicos,  denunciando  uma  escolha  que  não  parece  ser  gratuita  e  que  se  fia  no
reconhecimento de certas formas expressivas das transmissões televisivas.

No anúncio do resultado da batalha, o uso do zoom aparece como outro recurso que,

em associação aos demais, ajuda a evocar efeitos de apreensão aos instantes que antecedem a

escolha da candidata. Operando de forma articulada à música de suspense e a uma montagem

dinâmica que intercala predominantemente planos em  close das candidatas e dos técnicos,

essa movimentação de câmera parece trabalhar em favor da construção de expectativa. Em

sua aproximação sutil, ela ajuda a transformar a espera pela decisão em uma tensão dramática.

O uso da música também é bastante significativo nesse momento. Músicas de matrizes

de suspense, por exemplo, são utilizadas nos instantes de decisão e de eliminação para acionar

efeitos de expectativa a essas passagens. Elas operam no desfecho da batalha entre Kássia e

Mylena, do Time de Claudia Leite, por exemplo, de modo a corroborar com a tensão convoca-

da pelos demais elementos audiovisuais. Embora não haja música nos momentos em que os

técnicos expressam suas impressões acerca da apresentação ocorrida (um silêncio que por ve-

zes também é capaz de evocar dramaticidade), ela é incorporada quando Claudia Leite é cha-

mada para tomar sua decisão.

A partir desse momento, a música passa a ecoar no mesmo compasso dos batimentos

cardíacos, aumentando a frequência à medida que o tempo transcorre e a expectativa cresce.

Ela evolui para uma melodia que remete às matrizes do suspense e, no instante exato que su-

cede a decisão da técnica Claudia Leite, a música explode com a reprodução da canção Girl
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on Fire, da cantora americana Alicia Keys.

Na articulação com a câmera lenta e com o jogo de luzes, esse recurso parece operar

para atribuir a emoção necessária a um momento que se pretende grandioso e importante, tal

com seria a transmissão de um “acontecimento mediático” (FIGURA 51).

Figura 51 - Desfecho da batalha entre Cássia Marvilla e Mylena Jardim
(The Voice Brasil, 5a temporada 2016)

A vitória da candidata Mylena Jardim, na fase das batalhas da 5a temporada (2016) do The Voice
Brasil combina  uma  série  de  recursos  expressivos  para  instituir  efeitos  de  “acontecimento
mediático” à passagem. Música, slowmotion, movimento de câmera, escolhas de planos e jogos de
luz dizem de um repertório que é acionado para que o segmento possa ser interpretado como tal.

É no episódio final, no entanto, que isso aparece de maneira mais evidente. Na conclu-

são da 2a temporada (2013), quando o candidato Sam Alves é declarado o vencedor da dispu-

ta, além do jogo habitual de luzes, cores e confetes lançados no auditório, o apresentador Tia-

go Leifert convoca uma repórter para mostrar a reação do público de Fortaleza, no Ceará, ci-

dade onde Sam mora. Na tela dividida, bastante característica das transmissões televisivas, os

dois mediadores interagem, Tiago Leifert do palco do estúdio e a repórter cerca de uma torci-

da que carrega cartazes e faixas (FIGURA 52).
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Figura 52 – Interação do apresentador com uma mediadora (The Voice Brasil, final da 2a temporada, 2013)

As imagens capturadas no final da 2a temporada (2013) mostram Leifert interagindo com uma mediadora
que acompanha a reação da torcida de Sam Alves em Fortaleza, cidade em que o participante mora.

3.4 ESTRATÉGIAS DE LEGITIMIDADE E AUTENTICIDADE

Além da dinâmica que coloca em disputa o espetacular e o cotidiano, os tensionamen-

tos associados à reality television levaram a perceber o The Voice Brasil, ainda no Capítulo 2,

como um programa que embaralha estratégias de ficção e de autenticidade, instituindo uma

competição que forja regras na mesma medida em que se pretende autêntica em suas perfor-

mances e resultados. Este tópico parte justamente desse movimento que busca entender de

quais maneiras certos elementos e estratégias são acionados pelo programa para articular efei-

tos de autenticidade à competição.

Logo de início, a transmissão direta surge como uma dessas estratégias empregadas

para desenvolver esse sentido de autêntico à disputa. O “ao vivo”, que não por acaso dá nome

à fase final do programa, ajuda a vincular credibilidade aos eventos da competição, mas o faz

a partir de um reconhecimento cultural que só se completa a partir de uma performatização

“sonora e  visual”  (GUTMANN, 2014,  p.68),  que ajuda a  criar  esse “efeito  de realidade”

(2014, p.66)

Nessa perspectiva de um “ao vivo” visto para além da técnica, Gutmann (2014, p.24-
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25) irá defender, que embora a transmissão direta possibilite aos sujeitos estarem em em “uma

mesma dimensão espaço-temporal”, a ideia de “aqui e agora” implicados nesse processo de-

pende em grande parte das “performances dos sujeitos de fala” e do modo como elas são ca-

pazes de construir sentidos de tempo presente (instantaneidade) e de uma copresença marcada

pela partilha de ações (simultaneidade) (GUTMANN, 2014, p.51). É nessa copresença, dirá a

autora, que se estabelecem atos conversacionais forjados entre enunciadores e enunciatários e

que convocam a adesão do espectador através de dispositivos expressivos (2014, p.54).

No The Voice Brasil, uma passagem do 12º episódio da 1a temporada (2012) parece

ilustrar tal questão. Tiago Leifert dá início ao programa com uma saudação ao público en-

quanto a câmera posicionada na parte superior do estúdio revela o palco e seu apresentador

em um plano aberto que se fecha lentamente até ser interrompido por um corte seco que o co-

loca em primeiro plano, o olhar fixo para a câmera. “Boa tarde, bem-vindos ao vivo ao estú-

dio do The Voice Brasil, muito bem-vindos ao nosso penúltimo episódio do programa”, irá di-

zer ele, anunciando que “estamos muito perto do fim dessa temporada”. E prossegue: “a gente

entra no programa de hoje, nossa oficialmente semifinal, com doze vozes, e a gente vai sair

desse programa com oito finalistas do The Voice Brasil. Você vai poder ajudar votando, o téc-

nico vai poder escolher o favorito dele também”.

O sentido de tempo presente (instantaneidade) da transmissão ao vivo é acionado pela

fala de Leifert, que sauda um “boa tarde36” temporalmente situado, conjuga os verbos no pre-

sente (“estamos muito perto”, “a gente entra no programa”) e evoca um futuro que se relacio-

na aos acontecimentos que se desenvolvem a partir dali (“a gente vai sair desse programa”,

“você vai poder ajudar votando”).

A copresença (simultaneidade), por sua vez, vem do uso de pronomes como “a gente”

e de verbos conjugados na 1a pessoa do plural, que remetem a uma coletividade ligada não só

ao assistir do programa, mas ao desenrolar da competição. A escolha de tais termos ajuda a

vincular o sentido de uma disputa construída coletivamente pelos produtores mas também pe-

los telespectadores, que em etapas específicas escolhem os participantes a serem eliminados

36  Na 1a temporada (2012), o The Voice Brasil  foi exibido nas tardes de domingo, por isso a saudação é feita
através de um “boa tarde” temporalmente situado. Com o deslocamento do programa para as quintas-feiras
pela noite, o “boa tarde” dá lugar ao “bom noite’. É isso o que acontece na 6 a temporada (2017), a última a ser
exibida pela Rede Globo. É comum que no princípio de cada episódio deste ano o apresentador Tiago Leifert
cumprimente os técnicos individualmente, que respondem de volta o mesmo “boa noite” enquanto a câmera
realiza um movimento de aproximação e afastamento. No episódio quatro dessa mesma temporada, Carlinhos
Brown inclusive complementa com um “hoje é quinta”, que retoma não só o turno em que o programa é
exibido, mas também o dia da semana em que ele é veiculado, uma espécie de ritualidade que associa o
programa àquele dia em específico.
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do jogo.

Ao mesmo tempo, ao falar em “nosso último programa”, em um “nosso” que sugere

uma construção coletiva, o apresentador Tiago Leifert retoma o duplo papel de um mediador

que se impõe como representante das instâncias de produção (e, portanto, como uma autorida-

de no palco) mas que ao mesmo tempo posiciona-se como espectador do programa.

Nesse sentido, ao trazer o coletivo em seu discurso, Leifert propõe um vínculo com o

público que funciona em dupla direção. De um lado, o apresentador se coloca como um es-

pectador que também experimenta o sofrimento das eliminações e a intensidade da competi-

ção (daí que ele exclame mais tarde: “quanto mais perto a gente chega da final, mais doloro-

sos ficam os cortes!”).

Do outro, a audiência é posta como uma das produtoras daquela disputa, uma ideia que

é acionada quando, por exemplo, ao ditar as regras do confronto entre Allice Tirolla, Nikki e

Willian San’Per, ocorrido pelo Time de Claudia Leite no episódio 9 na 4a temporada (2015),

Leifert explica que “vocês salvam uma (candidata), a Claudia, a outra”.

Essa mesma ideia é retomada no episódio 12 da 1a temporada (2012). Ao anunciar na

semifinal do programa a vitória da candidata Liah Soares sob os concorrentes Júnior Meirelles

e Danilo Dyba, Leifert ressalta que “o público decidiu qual vai ser a primeira voz na nossa fi-

nal, semana que vem”. Nesse sentido, ao alternar termos como “público” e “você” (o que con-

voca o espectador à cena), Leifert parece querer veicular o seu discurso à ideia de uma cons-

trução e uma fruição coletiva de uma disputa em que os mediadores estão imersos na expe-

riência tanto quanto a audiência, e que essa mesma audiência que sofre as angústias das elimi-

nações previstas para cada fase dita também (em alguma medida) a configuração e o resultado

do jogo.

Nesse sentido, o “ao vivo” que caracteriza a etapa final do The Voice Brasil ganha sen-

tido não só porque os episódios passam a ter transmissão direta, uma condição necessária a

uma votação pública que se inicia e se encerra em um intervalo breve do episódio. O “ao

vivo”, tal como aparece no The Voice Brasil, articula-se a uma performatização “sonora e vi-

sual” (GUTMANN, 2014, p.68) que cria efeitos de simultaneidade e de uma construção ime-

diata e coletiva da disputa ali em curso.

A autenticidade é convocada também pelo modo como o The Voice Brasil utiliza ele-

mentos gráficos como as legendas e os quadros no decorrer da competição. Toda vez que um

candidato inicia a sua performance, por exemplo, uma legenda é inserida no canto inferior da
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tela para informar ao telespectador o nome da canção interpretada e o compositor responsável

pela letra (FIGURA 53).

Essas mesmas legendas especificam também o nome do participante, a idade e o lugar

de onde eles vêm/moram, muitas vezes reiterando informações que são ditas em entrevistas

que antecedem às audições às cegas e, de novo, no palco do The Voice Brasil, quando o candi-

dato se apresenta pela primeira vez aos técnicos e precisa responder a essa mesma bateria de

perguntas.

O  modo  como  esses  dados  são  organizados  e  sistematizados  faz  lembrar  das

convenções de um telejornalismo internacional, que tem como expoentes redes de notícias

como a CNN, a Fox News, a BBC News e que recorrerem regularmente às legendas para

recuperar e reiterar as informações divulgadas continuamente.

Figura 53 - Legendas utilizadas nas audições às cegas de Willian San’per (4a temporada, 2015) e de Gabriela
Ferreira (6a temporada, 2017)

Legendas identificam o nome, a idade e a cidade de origem/residência dos concorrentes e veiculam informações
como o título da canção que o participante escolheu interpretar, bem como os compositores creditados por sua
autoria. 

Mais do que apresentar (ou reapresentar) os participantes, as informações contidas nas

legendas dizem de uma disputa que se materializa no The Voice de várias maneiras: a ideia de

que só a voz importaria à competição. De certa forma, os dados contidos nas legendas acabam

por nortear o julgamento (dos técnicos e do público) acerca dos participantes.

A aparente contradição entre a pouca idade e a maturidade vocal, por exemplo, ganha
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um sentido positivo que parece ser relevante nas avaliações acerca das performances. Isso

acontece, por exemplo, no caso da participante Mylena Jardim, vencedora da 5a temporada

(2016) do programa. A idade da candidata (à época com 17 anos) parece funcionar muitas ve-

zes como um elemento de contraste: “Mylena tem um tom forte, e cantou com muita naciona-

lidade e beleza. Sinto ainda que ela nem fez muito para virar as cadeiras, o que me enche de

expectativas com ela. Mas, quando a gente acha que não pode melhorar, ela diz que tem ape-

nas 17 anos… Gente, ela demonstrou tanta, mas tanta experiência que jamais passou pela mi-

nha cabeça que ela tem apenas essa idade”, diz uma das reviews do site Panela de Séries.

Os próprios técnicos reforçam essa ideia ao reagirem de forma surpresa quando desco-

brem a idade da candidata, levantando da cadeira em uma movimentação que denota incredu-

lidade ao mesmo tempo em que são acompanhados por uma explosão de palmas da plateia.

Carlinhos Brown, nesse sentido, parece bastante elucidativo quando diz: “Uma estrela com

maturidade, com 17 anos e com essa voz. Isso é o que nos emociona”.

Ao mesmo tempo, as informações gerais sobre os participantes, repassadas através das

legendas enfatizam, de certo modo, outra ideia muito presente e constantemente tensionada ao

longo do programa: a perspectiva de que os candidatos ali na tela e no palco do  The Voice

Brasil são também “gente como a gente”. Essa dinâmica que remete às temporalidades em

disputa de uma  reality TV que articula o ordinário ao extraordinário parece materializar-se

também através da legenda, que reitera autenticidade à medida que serve para identificar os

“anônimos” da vida cotidiana por não outra coisa que o nome, a idade e o lugar de origem.

Outros elementos gráficos que aparecem em tela dizem de como o programa institui

sentidos de autenticidade. Os caracteres na parte superior direita instruem o telespectador so-

bre o endereço a ser acessado para votação, e, ao fazê-lo, relembram de uma competição cujo

desfecho é escolhido pelo público, ainda que nem sempre ele seja o único a determinar os re-

sultados. Em diversas etapas ele sequer é convidado a votar.

No entanto, nos momentos em que essa votação é aberta, outros elementos gráficos

são utilizados para evocar essa autenticidade à competição. O percentual que garantiu a vitó-

ria de um participante aparece na tela quando o nome do candidato vencedor é anunciado por

Tiago Leifert. Se a fala institucionalizada do apresentador serve para legitimar o resultado da

disputa, o percentual de votos do concorrente escolhido pelo público parece corroborar para

validar e oficializar esses processos de votação (FIGURA 54).
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Figura 54 – Elementos gráficos indicam o percentual de votos do concorrente escolhido pelo público (2016) 

“Por decisão de quem assiste o The Voice Brasil, quem continua na competição é a Ludmillah!”, é o que diz o
apresentador Tiago Leifert ao anunciar o resultado. O percentual que aparece na tela para o público que assiste a
transmissão audiovisual não é anunciado para a plateia do programa do auditório.

Nos casos em que resultado de uma disputa é a combinação de votação do público

com participação dos técnicos, outro gráfico é utilizado para sistematizar os dados e convocar

sentido de autenticidade ao desfecho. É esse o caso, por exemplo, da semifinal da 6a tempora-

da (2017), que replica o mesmo sistema de pontos inaugurado no quinto ano do programa

(2016). Tiago Leifert dita as regras de uma etapa que mistura o percentual de votos do público

com as pontuações distribuídas pelos técnicos, que devem oferecer trinta pontos para um dos

dois concorrentes restantes de seu time.

Na hora de divulgar o resultado da disputa, o público que acompanha de casa vê na

tela um gráfico que sintetiza o total de pontos conferidos a cada participante, pelos técnicos e

também pelo público. Ao organizar a informação de uma votação que ocorre de duas formas

diferentes, esse elemento gráfico parece atestar a veracidade e validar o resultado da disputa,

fiando-se na credibilidade numérica para ratificar efeitos de autenticidade que só funcionam

quando operam em articulação à presença de Tiago Leifert.

As figuras abaixo ilustram também essa dinâmica. Capturadas no 13o episódio da 6a

temporada (2017), elas representam um dos possíveis cenários desse sistema de pontos. No

duelo entre Gab Ferreira e Vinícius D’Black, a pontuação distribuída pelo Carlinhos Brown

coincide com a preferência da audiência, uma informação que surge não só no gráfico, mas na
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fala de Leifert, que descrever a situação da seguinte forma: “A diferença foi inferior, mas o

Brown mesmo assim concordou com o público, então quem passa é você… D’Black”. Nesse

momento, a música de suspense que acompanhava a sequência até então se modifica para me-

lodias mais alegres e as luzes do palco se tornam pulsantes como que em uma celebração. É

na fala do apresentador que o desfecho se oficializa: “Vinícius D’Black é o finalista do time

Carlinhos Brown” (FIGURA 55).

Nesse sentido, os gráficos reconhecidos como formas expressivas do telejornalismo só

completam esse efeito de autenticidade no The Voice Brasil, à medida que se articulam ao dis-

curso autorizado do apresentador. É ele quem oficializa as regras, as vitórias e eliminações,

em uma dinâmica que faz lembrar os árbitros das transmissões esportivas, como visto no tópi-

co anterior, mas também a autoridade dos apresentadores e dos repórteres do telejornalismo

na maneira de anunciar os acontecimentos da competição.

Figura 55 – Elementos gráficos no desfecho do duelo entre Gab Ferreira e Vinícius D’Black
(The Voice Brasil, episódio 13, 6a temporada, 2017)

Os  elementos  gráficos  evocam sentidos  de  autenticidade  próximos  aos  do  telejornalismo à  medida  que  se
articulam à  dinâmica  instituída  pelo  apresentador  Tiago  Leifert,  cuja  performance  muitas  vezes  retoma  os
repertórios associados aos repórteres e apresentadores de telejornal.

Parece ser significativa, nesse sentido, a escolha de Tiago Leifert como apresentador

do  The Voice Brasil. A trajetória profissional de Leifert nas instâncias do telejornalismo da

Rede Globo ajuda a construir esse sentido de credibilidade necessário a uma figura que auten-

tica os resultados e dita as regras da competição, dando espaço de fala para os participantes,

para os técnicos e coordenando a dinâmica do palco. O percurso de Leifert no telejornalismo
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esportivo parece trazer também certos significados à performance do mediador do programa,

já que o The Voice Brasil  se aproxima muitas vezes de dinâmicas esportivas, utilizando não

apenas placares, mas também certas marcas expressivas desse tipo de transmissão.

Na fase das batalhas, no processo de oficialização do resultado, por exemplo, Leifert

posiciona-se no espaço entre as duas candidatas e, em sua função de apresentador, ele parecer

assumir o papel de autoridade e os trejeitos de uma espécie de um árbitro criado nos moldes

da tradição do boxe (FIGURA 56), anunciando e oficializando o desfecho da disputa.

Figura 56 - Tiago Leifert arbitrando uma batalha 

O posicionamento do apresentador Tiago Leifert ao centro do palco faz
lembrar o de um árbitro do boxe: é ele quem oficializa o resultado da
batalha.

Os infográficos são utilizados também The Voice Brasil. No episódio doze da 6a tem-

porada, Tiago Leifert recapitula os eventos do episódio anterior antes de dar início às apresen-

tações do remix, uma etapa que, tal como mencionado pelo próprio apresentador, faz-se ne-

cessária para “reequilibrar os times”. “Na fase do Remix, o controle das decisões volta para as

mãos dos técnicos. Eles vão lidar hoje com aquilo que vocês de casa decidiram na última

terça-feira, na batalha dos técnicos. E o que vocês fizeram? Vocês deram quatro vitórias para

Ivete Sangalo, está invicta” (FIGURA 57).

É nesse momento, enquanto o apresentador anuncia o total de vitória de cada um dos

técnicos, que um infográfico surge na tela,  sistematizando tais informações e explicitando

uma vez mais a necessidade de rebalancear os times para que avancem à próxima etapa em

números iguais de candidatos. Além do sentido de autenticidade, esse elemento gráfico se arti-

cula também às transmissões esportivas e a uma contagem de pontos realizada através placa-

res que fazem lembrar a dinâmica de um jogo, um dos sentidos em disputa no The Voice Bra-

sil.
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Figura 57 - Infográficos auxiliam na sistematização de vitórias dos técnicos 

Na articulação com o discurso de Tiago Leifert, a contagem de pontos através de placares
aciona sentidos de autenticidade ao mesmo tempo em que lembra da dinâmica de jogo,
uma das definições em disputa sobre o The Voice Brasil.

Além dos elementos gráficos, há outras pistas que dizem da relação entre o The Voice

Brasil e as estratégias de autenticidade: o uso constante das entrevistas no programa. Reco-

nhecidas especialmente por sua articulação ao telejornalismo, embora não somente a ele, as

entrevistas parecem ser acionadas para que o público possa compreender as impressões dos

candidatos sobre a experiência de estar no programa, algumas vezes simplesmente reiterando

o que as imagens da câmera já mostram e outras vezes funcionando como uma espécie de

complemento. “Se a câmera pudesse pegar ‘aqui dentro’, veria que estava uma escola de sam-

ba”, declara a participante Rose, já nos bastidores do auditório, após a sua apresentação no

tira-teima do 9o episódio da 6a temporada (2017).

Ainda nas audições às cegas, muito recursos do telejornalismo aparecem articulados a

essa apresentação inicial dos “personagens” para evocar sentido de autenticidade à história

dos candidatos, que o espectador conhece pela primeira vez. As imagens de arquivo e os de-

poimentos de amigos e familiares são alguns exemplos disso, cujos usos foram discutidos no

capítulo 2. Nesse sentido, nos concentramos agora no modo como essas entrevistas são em-

pregadas pelo programa.

Por diversas vezes, os candidatos são posicionados em mesas de onde, à frente do

apresentador Tiago Leifert, eles respondem a questionamentos que buscam recontar a trajetó-

ria até a chegada ao The Voice Brasil. No modo como são configuradas, essas entrevistas ga-

nham sentido do que seria uma espécie de conversa, mais cotidiana e menos formal, retoman-

do nesse sentido premissas que se associam não só ao telejornalismo, mas também ao talk
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show.

A tradição de programas de talk shows que se desenvolve no Brasil passa pela figura

de João Silvestre (J. Silvestre), que já na década de 1950 apresentava programas como Almo-

ço com as Estrelas e Programa J. Silvestre, considerados precursores do gênero no país. Uma

das principais atrações da TV Tupi, Almoço com as Estrelas esteve no ar por mais de duas dé-

cadas e consistia numa conversa informal entre artistas e apresentadores (mais tarde, Airton e

Lolita Rodrigos substituiriam J. Silvestre no comando do programa) no decorrer de uma refei-

ção. O programa servia de plataforma para a divulgação do trabalho do convidado através de

bate papos informais desenvolvidos nas interações entre os participantes. Já o Programa J. Sil-

vestre estreou na TV Tupi nos anos 1950 e, na década de 1980, foi alocado para a TV Bandei-

rantes, apresentando e incorporando à programação aberta brasileira algumas das marcas que

hoje são reconhecidas como dos talks shows.

Para Silva (2013), os talk shows brasileiros são muitas vezes definidos como progra-

mas de entrevista leves ou como bate-papos “e isso parece configurar as expectativas da au-

diência ao mesmo tempo em que o diferencia do caráter duro do jornalismo” (SILVA, 2013c,

p.127). Citando referências mais recentes, como o programa Jô Soares Onze e Meia, que na

década de 1990 funcionava como uma espécie de “parâmetro para definição e avaliação da

categoria”, a autora enumera alguma das marcas centrais do programa, que enfatizava a im-

portância do apresentador ao mesmo tempo em que usava o humor para obter informações,

apostando na informalidade de entrevistas realizadas com celebridades e representantes do

campo político mas também com pessoas comuns (2013c, p.132). São nas entrevistas infor-

mais com pessoas comuns que reconhecemos o  The Voice Brasil operando em articulação

com algumas das marcas dos talks shows.

Muitas vezes posicionados nas mesas ou nos corredores dos bastidores, há muito pou-

co no cenário que estabeleça uma distinção entre os participantes e a figura do apresentador

Tiago Leifert, embora ele preserve sua centralidade, “como se o lugar de autoridade do media-

dor já estivesse pressuposto” (GUTMANN, 2014, p.75). Mesmo quando são as outras media-

doras a conduzirem a entrevista, esse reconhecimento se mantém: as conversas ganham con-

torno de bate-papo no modo descontraído como as perguntas são feitas e no posicionamento

informal dos autores envolvidos, mas a autoridade de cada mediador como porta-voz do pro-

grama é preservada (FIGURA 58).
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Figura 58 - Bate-papos com candidatos do The Voice Brasil 

Entrevistas informais, que vinculam sentido de bate-papo, são usadas com frequência no The Voice Brasil
para contar a história e a trajetória dos participantes até a chegada ao programa.

Nesse sentido, se a audição é realizada às cegas para os técnicos (uma ideia que, tal

como visto no primeiro capítulo, é bastante questionável), o aspirante a uma vaga na competi-

ção é apresentado ao público que acompanha o programa antes mesmo que ele possa subir no

palco. E são justamente as entrevistas, reconhecidas pelo uso não só no jornalismo como es-

tratégia de apuração, mas na informalidade característica de um talk show, que operam para

instituir sentidos de legitimidade às informações ali apresentadas e que recapitulam a jornada

do participante até a chegada no The Voice Brasil.

As demais mediadoras do programa também são incluídas nessa dinâmica de entrevis-

ta. No 12o episódio da 6a temporada (2017), quando a última performance do remix chega ao

fim e Lulu Santos seleciona novamente para seu time a candidata Mariana Coelho, a ligação

entre o fim das apresentações e o retorno dos candidatos remanescentes no palco é feita justa-

mente por meio de uma entrevista.

Do espaço principal do estúdio, Leifert convoca a mediadora Mariana Rios, que, con-

forme ele anuncia, está ao lado dos concorrentes Carol Biazin e Vinícius D’Black que, como o

telespectador descobre ao acompanhar o início do episódio, já têm uma vaga garantida para a

próxima etapa, as semifinais. Situada em um espaço alternativo, a sequência deixa a imagem

de Leifert para trás e foca em Mariana Rios, em outro ambiente. Ela pergunta aos candidatos

como eles estão se sentindo avançando do remix à semifinal do The Voice Brasil.
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Nesse sentido, na maneira como as entrevistas se estruturam, elas em sua maioria são

acionadas como uma estratégia que busca evidenciar as emoções dos participantes diante dos

eventos do jogo, uma perspectiva que parece estar afinada ao modo como se reconhece uma

reality television que operaria para mostrar o “real” e o autêntico. As perguntas, nesse sentido,

alternam entre o que eles sentiram quando eliminados, o quão felizes ficaram ao serem seleci-

onados pelos técnicos e sobre como o programa mudou a vida deles até agora.

As perguntas também podem ser direcionadas aos técnicos no intuito de descobrir as

estratégias e impressões deles acerca da disputa, algo que recupera essa mesma ideia de des-

cobrir o que está acontecendo “por detrás das câmeras”. No 13o episódio da 6a temporada

(2017), Leifert se volta para Tiago Leifert para que ele esclareça quem do seu time irá se apre-

sentar no momento seguinte; “Conta para gente quem você trouxe, por quê e o que você está

achando do seu time”, é o que ele pergunta.

Estruturas reconhecidas como das passagens jornalísticas também são acionadas pelo

The Voice Brasil. No 5o episódio da 6a temporada (2017), a ligação entre o final da audição da

candidata Manoela Fortuna e o início da apresentação do participante Maiquell Zafanelli é fei-

ta por Mariana Rios, de uma maneira que remete a esse recurso do telejornalismo.

Manoela termina sua apresentação no Time de Michel Teló e retorna aos bastidores.

Após explicar a sensação de estar no palco do The Voice, o segmento da participante chega ao

fim e cede lugar à audição às cegas do próximo candidato da sequência, Maiquell Zafanelli. É

Mariana Rios que faz essa conexão, olhando diretamente para a câmera e avisando que “Vamos

ouvir a nossa próxima voz”, a deixa necessária para que a próxima audição seja veiculada.

Ela também costuma entrar em cena para oferecer informações específicas aos teles-

pectadores, como, por exemplo, no 13o episódio da 6a temporada (2017), quando aparece di-

ante da câmera instruindo acerca dos processos de inscrição para a próxima temporada do The

Voice Brasil e para a edição de 2019 do The Voice Kids. O microfone com o símbolo do pro-

grama e o enquadramento em plano americano fazem lembrar às formas do telejornalismo e o

modo como elas são empregadas nos momentos de repassar informações e serviços ao público

(FIGURA 59).
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Figura 59 - Mariana Rios, uma das mediadoras do The Voice Brasil 

O papel de mediadores como Mariana Rios muitas vezes se assemelha ao de repórte-
res do telejornalismo, o que se reconhece também nas escolhas técnicas, como o en-
quadramento e o olhar para a câmera enquanto ela faz a passagem dos bastidores ao
palco principal,  repassando instruções para participar  do programa e informações
como períodos de inscrição.

3.5 RESSIGNIFICAÇÕES NO FORMATO ESTRANGEIRO: AS MATRIZES TELEVISIVAS

BRASILEIRAS DOS PROGRAMAS DE AUDITÓRIO E DOS SHOWS DE CALOUROS

No capítulo 1, a articulação entre formatos televisivos e formatos industriais, via mapa

das mediações, nos levou aos programas de auditório e aos shows de calouros, interpretados

então como matrizes televisivas de um programa que, enquanto expoente de um formato, ga-

nha sentido também a partir das relações de diacronia que estabelece com certas marcas hege-

mônicas de gêneros televisivos do contexto nacional.

É com essa perspectiva em vista que, naquele momento inicial, retornávamos aos Fes-

tivais da Canção da década de 1960, observando como eles ajudaram a significar a televisão

como um espaço de divulgação dos novos talentos da indústria da música e a constituir um re-

pertório que parece ser acionado no processo de reconhecimento do The Voice Brasil como

uma competição capaz de revelar a nova “voz do país”.

Escrevendo sobre o documentário “Uma Noite em 67”, que recapitula o 3o Festival de

Música Popular Brasileira da TV Record, Soares (2010) irá caracterizar o evento como “o fes-

tival que mudou a música popular brasileira”. Recuperando o depoimento do então produtor

Solano Ribeiro, a ideia ali defendida pelo documentário era a de que o festival que “nada mais

era do que um programa de televisão” viria a mudar “a história da MPB”, embora só depois
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de transmitido fosse ganhar “importância histórica, política, sociológica, musical, transcen-

dental”.

A fala diz da importância de tais programas como matrizes televisivas brasileiras, que

instituem certos sentidos ao The Voice Brasil a partir desse repertório brasileiro, mesmo que o

programa esteja associado a um formato estrangeiro. No modo como era configurada, a dinâ-

mica do festival desde então compartilhava certas referências com o The Voice, inclusive no

modo como a plateia interagia e torcia por um compositor. “O público tornara-se co-protago-

nista do evento, mostrando disposição para apoiar sua canção preferida com fervor e a de-

monstrar  desagrado com vaias  ensurdecedoras,  capazes  de  inviabilizar  uma apresentação”

(SOARES, 2010).

A transmissão ao vivo também aparecia como um marca dos festivais, tal como no

The Voice Brasil. “Nos bastidores, a batalha era para que tudo desse certo. ‘Tudo’, no caso,

era levar a bom termo um grande evento transmitido ao vivo pela televisão, o que era um

imenso desafio naquele longínquo final dos anos 1960” (SOARES, 2010).

Para além dos festivais da canção, a articulação entre a indústria fonográfica e a indús-

tria televisiva foi consolidada ao longo das décadas também por outros programas. É com essa

perspectiva em vista que Silva (2013a, p.101) irá atentar ao papel relevante dos programas de

auditório nesse processo. Para o autor, no deslocamento do rádio à televisão, tais programas

mantêm o princípio que os estabelece como “um espaço aberto à apresentação de amadores,

bem como a dos profissionais ligados à indústria fonográfica”.

Nesse sentido, é possível encontrar pistas que dizem das premissas desse gênero e do

modo como elas são tensionadas no  The Voice Brasil, seja na dinâmica de uma plateia que

muitas vezes faz lembrar as performances do público nos auditórios, seja na reiteração da arti-

culação entre a indústria fonográfica e a indústria televisiva.

O  The Voice Brasil parece conferir um destaque especial às apresentações musicais,

algo que faz lembrar a articulação entre indústria televisiva e musical e que ganha sentido

também com os programas de auditório, à medida que tais produtos são significados como

“um espaço aberto à apresentação de amadores, bem como a dos profissionais ligados à indús-

tria fonográfica” (SILVA, 2013a, p.101).

Isso aparece em algumas circunstâncias. Vários dos episódios das temporadas analisa-

das são concluídos com performances dos técnicos (solo ou em conjunto) ou de artistas convi-

dados, como Alexandre Pires, Preta Gil e Luiza Possi. Essas duas foram adicionadas ao pro-

174



grama como técnicas assistentes, na 2a e na 3a temporadas (2013 e 2014), mas, em algum mo-

mento do programa, também foram convocadas a cantar no palco do The Voice.

Nesse sentido, se as performances dos candidatos são enxutas e em sua maioria não al-

cançam mais do que um minuto e meio, dinamizando o jogo em que vários concorrentes se

apresentam a cada episódio, o destaque conferido às interpretações de artistas já consagradas

da indústria fonográfica faz lembrar do vínculo histórico entre televisão e indústria da música,

remetendo em especial a essa Era dos Festivais da década de 1960 e 1970, que ajudou a con-

solidar “a centralidade adquirida pela televisão no circuito musical” (SILVA, 2013a, p.71).

Não por acaso, o The Voice Brasil é reconhecido muitas vezes como um espaço para

shows, um sentido que tensiona a ideia de que o programa seria “apenas” um “festival de ca-

louros”. Em algumas fases, como a das apresentações ao vivo da 6a temporada (2017), o estú-

dio montado para a gravação do programa possibilita que uma parcela do público fique às

margens do palco. Esse auditório que em algumas situações faz lembrar a dinâmica de um

“show” materializa o processo gradualmente estabelecido em que a televisão, na articulação

com o campo da música, passa a ser percebida como um espaço legítimo para a expressão dos

novos (e velhos) talentos da indústria fonográfica.

É nessa perspectiva que o programa se articula em torno de tensionamentos que fazem

com que o The Voice Brasil seja visto como uma plataforma para profissionais já formados,

mas, ao mesmo tempo, como um ambiente de aprendizado para “calouros” e amadores. Faz

sentido pensar, com essa perspectiva, que em fases específicas como as apresentações ao vivo,

as performances sejam realizadas não apenas com o público próximo do palco, mas também

como uma banda, com equipes de dançarinos e com jogos de iluminação reconhecidos como

parte de uma estética das apresentações musicais.

No uso estratégico desses elementos parece haver um esforço de cativar o público e

construir “momentos espetaculares” (como visto nos tópicos acima), mas também de associar

tais performances às apresentações de artistas já pertencentes à indústria fonográfica.

Nesse sentido, o reconhecimento do espaço televisivo como um lugar de expressão dos

talentos da música baliza uma vez mais a dinâmica do The Voice Brasil, que, como sugerem tais

performances, se articula como uma competição de talentos e calouros, mas, ao mesmo tempo,

como uma plataforma para prestígio de artistas já formados, tal como seria um show. Essa ideia

transparece na fala de Ivete Sangalo que, quando solicitada a avaliar a performance do candida-

to Juliano Barreto, na semifinal do programa (episódio treze da 6a temporada), alega nunca ter
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visto apresentações como essas e que “nem pagou ingresso, olha que maravilha”.

Tal ideia se deixa ver também na forma como os técnicos exaltam o amadurecimento

dos artistas ao longo da competição, na mesma medida em que referem aos participantes como

cantores já formados. No 13o episódio da 6a temporada, Carlinhos Brown opina sobre a perfor-

mance de Day e Mariana Coelho, duas das participantes mais jovens do programa, para reforçar

o quanto elas “ganham confiança e cresceram” durante a temporada, em um sentido que leva a

crer que o The Voice Brasil seria o responsável por esse aprimoramento. Ao mesmo tempo, no

desenrolar desse mesmo episódio, Ivete Sangalo comenta sobre a finalista de seu time, Carol

Biazin, alegando que está apenas aguardando a temporada terminar para propor que Carol faça

um workshop, em que a própria técnica será “a primeira inscrita”. Por detrás dessa fala está a

ideia de que não seria a técnica a ensinar a participante, mas a participante a ensinar a técnica.

Figura 60 - Performances de Day e Mariana Coelho (The Voice Brasil, episódio 13, 6a temporada, 2017)

Para além disso, o espaço garantido aos agradecimentos também remete à dinâmica dos

programas de auditório. A cada eliminação, o participante recebe do apresentador Tiago Leifert

o microfone para dizer as últimas palavras, que em geral reiteram a felicidade em participar da

competição e a gratidão aos técnicos, normalmente através de discursos que muitas vezes asso-

cia a eliminação não ao final da trajetória, mas ao início de uma outra jornada que seria assegu-

rada pela visibilidade conferida ao The Voice Brasil. “Vocês (agora) existem para o Brasil intei-

ro”, é o que diz Tiago Leifert aos Irmãos Mayers, à ocasião da eliminação da dupla na batalha

dos técnicos contra a concorrente Day, no episódio onze da 6a temporada (2017).
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A mesma ideia aparece no episódio sete da temporada. Ao se despedir de candidatos

eliminados de seu time, Lulu Santos retoma esse mesmo discurso de recomeço, que aparece

ali tensionado pela música triste, pela câmera lenta e pelo modo como tais recursos evocam

sentidos de tristeza associados a uma partida “Isso é o teu começo. É daqui que a sua vida re-

almente começa”, dirá Lulu.

A ideia de que o The Voice Brasil funcionaria como uma plataforma capaz de alavan-

car a carreira dos participantes está por detrás também da pergunta de Leifert a Douglas Ales-

si, no desfecho da batalha contra Tiago Velame, pelo Time de Ivete Sangalo, no episódio dez

da 6a temporada (2017). Antes que Teló utilizasse o “peguei” para salvar o candidato, Leifert

cede o microfone, solicitando que Douglas contasse como está a carreira depois da passagem

pelo The Voice.

Nesse sentido, a cada desfecho e a cada eliminação, o apresentador Tiago Leifert cede

espaço de fala para os participantes que avançam (e também para os candidatos eliminados).

Eles geralmente são perguntados sobre a experiência de estar no The Voice Brasil e sobre os

planos para a carreira em um sentido que, tal como visto acima, tentar retomar o papel decisi-

vo do programa para a trajetória desses “novos” profissionais da música.

“O The Voice Brasil já mexeu bastante com a sua vida?”, é a pergunta sugestiva de

Leifert na ocasião da saída da participante Danielle Dias, após batalha contra Samantha Ayara,

também do episódio dez dessa última temporada (2017). A resposta reitera essa mesma ideia à

medida que a participante declara que esse teria sido o momento mais importante da vida

dela. De modo semelhante, na eliminação da dupla Alysson e Adysson, no episódio treze des-

sa mesma temporada, o reconhecimento da oportunidade concedida aparece da seguinte for-

ma: “Não foi uma janela, foi uma porta que já abriu muitos caminhos”.

Do que foi dito até agora, a relação que parece mais preponderante vem da observação

das aproximações entre o The Voice Brasil e os shows de calouros da tradição televisiva brasi-

leira, que começaram, justamente, como quadros vinculados aos programas de auditório.

A articulação entre um e outro já foi detectada nos discursos acerca do The Voice Bra-

sil, em que certas ritualidades e socialidades desenvolvidas pelo público na interação com as

memórias associados ao contexto televisivo brasileiro levavam não só a crítica e a plateia,

mas também os próprios participantes do programa a interpretarem o The Voice Brasil como

um “show de calouros”.

A recusa em assumir essa ligação mostra a força das institucionalidades na definição
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do formato televisivo, mas, ao mesmo tempo, a relevância de uma audiência que se apropria

dos discursos que vêm da emissão, acionando gramáticas de leitura, saberes e competências

que dizem dos repertórios desenvolvidos no âmbito local.

Olhar para as materialidades do programa implica vislumbrar vestígios desse processo.

Se as cadeiras vermelhas do  The Voice Brasil  representam um dos principais componentes

identitários estipulados por institucionalidades que buscam definir o formato estrangeiro, con-

forme visto no capítulo 1, na reconfiguração para o cenário televisivo brasileiro elas ganham

sentido também pela maneira como fazem lembrar, por exemplo, dos abacaxis distribuídos

por Chacrinha aos calouros eliminados em seu Cassino do Chacrinha e Buzina do Chacrinha.

Do mesmo modo, a buzina tão característica da indumentária do apresentador repre-

senta uma função muito parecida ao girar das cadeiras dos técnicos no The Voice Brasil (e no

formato The Voice). Em ambos os casos, tais objetos são acionados como forma de expressão

das opiniões dos mediadores acerca das performances. O ressoar da buzina assinala para uma

apresentação ruim, ao passo que o giro das cadeiras representa a aprovação do participante

(FIGURA 61).

Figura 61 – Chacrinha prestes a buzinar um calouro
   

O modo como reconhecemos  o  girar  das  cadeiras  vermelhas  como marca  da  aprovação  dos  candidatos  na
competição instituída pelo The Voice Brasil faz lembrar das buzinadas deferidas pelo apresentador em O Cassino
do Chacrinha, que sinalizavam para o fim da apresentação do calouro no palco.

Há outras aproximações possíveis entre as materialidades do The Voice Brasil e pro-
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gramas de auditório como Cassino do Chacrinha. “Alguns elementos como uma edição rápi-

da, cameraman aparecendo no vídeo, assistentes fantasiados, chuva de confete, plateia anima-

da e movimentação intensa de artistas e ‘chacretes’ no palco, ajudavam a dar o tom da atra-

ção”, é o que diz o Memória Globo (2018, s.p.) sobre o programa de auditório comandado por

José Abelardo Barbosa de Medeiros.

Os trejeitos de um apresentador que convocava a plateia a interagir com seus bordões

característicos (“Chacrinha chamava: “Terezinha!”, e o auditório respondia: “Uh-uh!”, descre-

ve o Memória Globo, 2018) caracterizam a performance de uma persona extravagante, vesti-

da em figurinos excêntricos e espalhafatosos enquanto “fazia soar a buzina de mão que usava

para desclassificar os calouros nos concursos que promovia” (MEMÓRIA GLOBO, 2018). Os

técnicos do The Voice Brasil também parecem assumir certas personas, conforme visto no Ca-

pítulo 1. As roupas utilizadas pro Claudia Leite, por exemplo, retomam a ideia de uma diva e

de uma popstar.

Jurada do Buzina do Chacrinha e depois do Show de Calouros do programa de auditó-

rio de Sílvio Santos, a performance da cantora Aracy Almeida remete também a persona cons-

truída em torno do quatro técnicos do The Voice Brasil. “Com a franqueza e o bom humor que

lhes eram peculiares, arrancava risadas até mesmo das vítimas”, é o que diz a matéria publica-

da no O Globo em razão dos 100 anos da cantora, falecida em 1988 (ESSINGER, 2014a). Ou-

tra reportagem (2014a) relata o esforço em desassociar “a imagem da cantora à jurada ranzin-

za da TV” (2014b).

Em uma das sequências da montagem37 publicada pelo canal do YouTube  MofoTV,

Aracy aparece de óculos escuro avaliando os calouros. Quando Silvio Santos pergunta se ela

sabe o que é jazz, a resposta vem rápida: “saber eu sei, mas ruim como apresentaram aí, eu

nunca vi” (FIGURA 62).

37  Cf. Youtube. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=AF4JLEDJJjU>.
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Figura 62 - Aracy de Almeida avalia calouros no Progrma de Silvio Santos

Fragmentos mostram a jurada Aracy Almeida e o apresentador Silvio Santos interagindo no auditório durante a
avaliação dos calouros durante o programa. Fonte: MofoTV.

Com isso em vista, a bancada de técnicos que faz lembrar à configuração dos Estados

Unidos (conforme visto no Capítulo 1) se estabelece de uma forma que retoma essa mesma

tradição dos shows de calouros do contexto televisivo brasileiro. Em o Cassino de Chacrinha,

os calouros eram julgados por atores da Rede Globo, alguns fixos e alguns que se alternavam

na participação no programa. Tarcisio Meira, Gloria Menezes, Vera Fischer, Eike Maravilha e

Maitê Proença eram alguns dos nomes (MEMÓRIA GLOBO, 2018), que, posicionados numa

mesa com a plateia ao fundo, opinavam sobre as apresentações dos candidatos (FIGURA 63).

À medida que eram apresentados um a um e convidados a tomar suas cadeiras, esses jurados

recebiam os aplausos da plateia, em uma dinâmica que faz lembrar o modo como Tiago Lei-

fert, a cada início de programa, apresenta os quatro técnicos do The Voice Brasil.

Esse mesmo ritual aparece nos programas de auditórios contemporâneos. Em “Dança

dos Famosos”, formato televisivo transformado em quadro do Domingão do Faustão, a ban-

cada dos técnicos se materializa de forma muito parecida enquanto avalia personalidades glo-

bais em performances de dança.
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Figura 63 - Personalidades globais na bancada de jurados em Cassino de Chacrinha

Fonte: Memória Globo (2018)

A performance da plateia do The Voice Brasil, que a todo tempo interage com os medi-

adores e reage aos eventos do programa, faz lembrar dessa dinâmica criada e torno não só de

Chacrinha, embora ele nos sirva de exemplo, mas dos programas de auditório e dos shows de

calouros. No The Voice Brasil, o público é convocado por diversas vezes a opinar, participar

ou torcer. Nas audições às cegas, quando o candidato recém-aprovado precisa escolher um

técnico, Michel Teló convida o público a se envolver na decisão: “vamos fazer barulho, tur-

ma”, é o que ele diz aos presentes.

Assim, o eco uníssono de uma plateia atenta, que torce e vibra por um ou outro candi-

dato e reage positiva ou negativamente ao anúncio do desfecho da disputa surge associada a

um sentido que parece ter uma relação muito particular com os programas de auditório: o pú-

blico também sustenta uma performance empolgada, sendo inclusive convocado pelos técni-

cos para opinar, participar, aplaudir.

Essa arquibancada é convocada a opinar nos momentos de tomada de decisão em que

não só os participantes, mas também os técnicos se mostram hesitantes. No 7o episódio da 6a

temporada (2017), por exemplo, Ivete Sangalo pede auxílio na escolha que precisa fazer. Na

passagem do Tira-Teima que coloca em disputa os participantes Tiago Velame, Felipe Luziá-

rio, Carol Biazin e Babi Ceresa, a técnica opta primeiro por Carol Biazin, mas na hora de di-

zer o segundo nome, pede ajuda da plateia, que brada sons variados. “Só escuto barulho”, diz

Leifert diante dos gritos difusos da arquibancada.
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Em outros momentos, contudo, o posicionamento da plateia fica mais evidente. No 7o

episódio dessa mesma 6a temporada (2017), o público grita em uníssono o nome de Samantha

Ayara ao fim da performance da candidata e, mais tarde, retoma o mesmo coro quando é che-

gada a hora de Ivete Sangalo tomar a sua decisão. A fala da técnica denota a relevância da opi-

nião dos presentes para o desfecho desse Tira-Teima, especialmente quando ela justifica a es-

colha da seguinte maneira: “Eu sou uma artista que foi primeiro aclamada pelo meu público

para que depois outras máquinas e outros processos me absorvessem. Então, eu não posso ne-

gar a reação do público para essa artista”, ela diz, ao anunciar sua escolha por Samantha.

Embora difusa, a plateia acaba por se tornar também uma das mediadoras do progra-

ma, materializando-se muitas vezes nos planos gerais que deixam visível a arquibancada do

estúdio. Essa dinâmica entre público do estúdio e os demais mediadores do programa parece

se aproximar dos programas de auditório e do modo como tais atrações televisivas represen-

tam, tal como aponta Ferreira (2008, p.93) uma possibilidade do telespectador “participar do

universo televisivo".

Para além dos gritos da torcida e do clamor por “pegueis”, o público do auditório faz-

se presente também nas risadas, em uma dinâmica que remete aos programas de auditório – e,

em alguma medida, aos programas humorísticos e aos sitcoms gravados com plateia, em que

gargalhadas demarcadas sucedem os momentos de piadas. Assim, o eco de uma arquibancada

que torce e vibra por um ou outro candidato remete aos programas de auditório, com torcidas

que bradam nomes e que reagem aos comentários, piadas e eventos transcorridos no palco, in-

teragindo com os demais mediadores do programa.

Com isso em vista, a plateia atua de alguma forma em articulação com as ideias de

Chion (2008) quando o autor fala de uma voz acusmática, cujos ruídos ressoam sem corpo

propriamente dito. Na passagem, os gritos e aplausos da plateia têm sim um fonte visível,

mas, longe de serem parte de um corpo na forma como o conhecemos, os sons da audiência

advêm de uma materialidade difusa que se dilui ao longo de todo a arquibancada do auditório.

 Há outros elementos detectados no programa que correspondem a partilhas de uma

comunidade específica e que dizem de convenções e formas audiovisuais que ganham signifi-

cado pela maneira como se estabelecem culturalmente, associando-se a certos efeitos e a cer-

tos repertórios dos programas de auditório brasileiro.

Um exemplo disso é a presença das “Tiaguetes”, como são chamadas pelo apresenta-

dor e pelos técnicos, e que parecem retomar um repertório reconhecido em programas de au-
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ditório como os do Chacrinha, em que o apresentador está frequentemente rodeado por suas

assistentes de palco, as “chacretes” (FIGURA 64).

Todo sábado, o velho guerreiro entrava no palco ao som de ‘Abelardo Bar-
bosa, está com tudo e não está prosa’. Ladeado por suas sensuais ‘chacretes’,
vestido com um dos seus figurinos extravagantes e coloridos, o apresentador
animava o público com seu gestual e seus bordões, além de distribuição de
bacalhau e abacaxi (MEMÓRIA GLOBO, 2018).

Figura 64 – Chacrinha e suas chacretes 

As assistentes de palco (“chacretes”) eram uma das principais marcas de reconhecimento do Cassino do Chacri-
nha. Fonte: Memória Globo (2018)

No The Voice Brasil, são as “tiaguetes” (uma escolha de nomenclatura que por si só já

permite traçar paralelos) que desempenham essa função, embora a presença delas não seja tão

frequente e elas só costumem entrar em cena para trazer os cartões com os resultados das vo-

tações do público, entregando-os a Tiago Leifert para que ele, no lugar de apresentador do

programa, possa oficializar e anunciar o resultado até então oculto, quase que como em uma

cerimônia.

O sentido de expectativa atrelado a esse momento aparece, por exemplo, no episódio

onze da 6a temporada, quando o técnico Carlinhos Brown diz dos passos das “tiaguetes” como

responsáveis por criar uma certa tensão, um comentário que é retomado mais tarde por Leifert

quando o apresentador alega ter repetido o placar final da batalha dos técnicos apenas para ga-

nhar tempo até “o salto alto do terror chegar” ao palco.
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O resultado da batalha entre Isabela Antônio e Douglas Alessi (do Time Brown e Teló,

respectivamente) parece elucidativo sobre os efeitos de expectativa e suspense associados à

chegada desses cartões. No segmento, a técnica Ivete Sangalo emite seu parecer sobre a per-

formance dos dois concorrentes, a câmera alternando planos em closes dela e dos participan-

tes de quem ela fala.

Essa sequência é interrompida por uma tomada geral do palco, a imagem aberta o sufi-

ciente para evidenciar a chegada da “tiaguete” e do resultado ao palco. A técnica continua a

opinar até ser sucedida por Leifert, que anuncia “vamos lá” enquanto recebe o envelope e uma

música de suspense passa a ser veiculada à cena.

A partir desse momento, na articulação com sons que sugerem expectativa, os closes

passam a capturar  a  expressão de apreensão dos  técnicos  e  dos  candidatos  (Douglas,  por

exemplo, aparece com a cabela abaixa). A música de suspense só é substituída por uma mais

alegre quando o anúncio é feito por Tiago Leifert e audiência, os quatro técnicos e os partici-

pantes descobrem que Douglas Alessi foi o vencedor da batalha.

Essa ideia de uma cerimônia que vem articulada aos cartões e ao anúncio do resultado

aparece em uma fala do apresentador Tiago Leifert  que, no 13o episódio da 6a temporada

(2017), ao pedir a opinião sobre a performance de Alysson & Adysson e Samantha Ayara na

semifinal do programa, volta-se ao técnico com a seguinte sentença: “Telozinho, antes da ceri-

mônia, vamos ouvir você, o que é que você achou?”.

Figura 65 - Tiago Leifert em interação com os técnicos sobre performance dos candidatos (The Voice Brasil,
episódio 13, 6a temporada, 2017)
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O modo como os técnicos frequentemente caminham até o centro do palco para interagir

ou receber os novos participantes faz lembrar também de uma dinâmica característica do modo

como os programas de auditório se estabeleceram no contexto televisivo brasileiro. O palco

principal preserva e ao mesmo destitui um pouco de sua formalidade, à medida que os técnicos

constantemente ultrapassam essa espécie de barreira cerimoniosa. Ao fazê-lo, instituem um sen-

tido de improviso que faz lembrar programas como Perdidos na Noite, apresentado por Fausto

Silva e no ar pela TV Gazeta e pela TV Bandeirantes durante a década de 1980. “Cabos jogados

pelo cenário, câmeras aparecendo para o telespectador e um programa totalmente refém dos im-

provisos do apresentador”, é assim que o programa é descrito por Cunha (2014).

 Nesse sentido, se de um lado o formato The Voice preserva sua identidade estrangeira e

os repertórios que o constituem, por outro ele parece se ressignificar o tempo todo no contexto

cultural e midiático brasileiro, a partir de trajetórias de leituras e dos ritmos e ritualidades desen-

volvidos no nosso cenário, com matrizes televisivas e culturais próprias.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

“O que importa é a voz”, é a frase estampada em letras garrafais no cartaz promocio-

nal da 1a temporada (2012) do The Voice Brasil, conforme já demonstrado neste trabalho. É

dessa maneira que o programa primeiro se define para o público e é também a partir dessa

premissa que o formato articula algumas de suas principais marcas identitárias.

As cadeiras vermelhas, um dos elementos mais característicos do produto, reiteram

essa espécie de “conceito”  The Voice, assim como as personas dos técnicos, que retomam

muita vezes essa mesma ideia de uma disputa que, diferentes das demais, procura “profissio-

nais” da música (LIMA, 2012) e “não abre espaço para calouros” (ANTUNES, 2012).

Na articulação com as institucionalidades, o desenvolvimento dessa espécie de “con-

ceito” atrelado ao The Voice faz lembrar de um formato que opera também do ponto de vista

mercadológico. Chalaby (2016) irá dizer de uma espécie de “reputação” a ser mantida, em

que os produtos com maior quantidade de reconfigurações de “sucesso” teriam também um

maior valor comercial. Talvez por isso haja uma preocupação tão grande em diferenciar o for-

mato desenvolvido pela Talpa das demais competições de canto, especialmente as contempo-

râneas. Uma matéria publicada na Folha de S. Paulo (PEREIRA JR,, 2012), por exemplo, as-

sume como verdadeira a premissa de que o  The Voice difere de outros concursos musicais,

como o Fama e o Ídolos, reiterando o discurso do diretor de núcleo responsável pelo progra-

ma no Brasil, José Bonifácio Brasil de Oliveira, de que o formato estaria interessado em reve-

lar um artista já “pronto”.

É à medida que essa mesma identidade é partilhada e reconhecida em alguns das críti-

cas e das expressões da audiência (que muitas vezes associam o The Voice Brasil ao “modelo”

que lhe serve de referência, falando em uma “versão brasileira” ou “adaptação nacional”) que

percebemos a força das institucionalidades na configuração deste formato televisivo. No inte-

rior do programa, essas marcas de reconhecimento relativo ao formato constituem materiali-

dades, vistas, nesta dissertação, enquanto tecnicidades. Essa mediação cultural nos faz ver

sentidos específicos do The Voice, muitos deles preservados e retomados no The Voice Brasil

e reconhecidos também pelo público local que consome o programa televisivo, apesar de suas

práticas, tradições e repertórios particulares.

Pelas lógicas de produção, os manuais prescrevem e refinam modos de fazer e experti-
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ses que operam para delinear um produto que, do ponto de vista comercial, precisa ser reco-

nhecido em sua unidade para funcionar enquanto formato. “A primeira temporada de The Voi-

ce Brasil […] promete ser uma cópia de seu formato mais famoso, exibido nos Estados Uni-

dos pela rede NBC, no melhor estilo de ‘em time que está ganhando não se mexe’”, é o que

diz uma matéria publicada na Veja sobre a chegada do programa ao país (LIMA, 2012).

Não é coincidência, então, que muitos dos autores que discutem e estudam o conceito de

formato televisivo enfatizem o papel da produção na configuração de tais produtos. Muitos des-

ses formatos parecem ser, de fato, significados e interpretados de acordo com vários dos discur-

sos “oficiais”, elaborados nas instâncias de emissão e que servem de base para instruções e

compilações que orientam a (supostamente) replicar essa identidade em outros contextos.

Há uma preocupação da parte desses autores, nesse sentido, em estipular um conceito

de formato que admita espaço para atualizações e reorganizações. Para a maioria deles, a li-

cença não fornece acesso a um produto inalterável e pronto para ser copiado, mas a uma for-

ma em constante atualização, que precisa ser reconfigurada e remanejada para atender às de-

mandas e especificidades dos diferentes cenários em que se reconfiguram novos programas. 

É essa perspectiva que parece justificar as constantes alterações nas fases da competi-

ção do The Voice Brasil. A inclusão de fases como o Remix, a Batalha dos Técnicos e a cons-

tante reorganização dessas etapas não coloca em questão a qualidade televisiva do programa,

mas denuncia um processo de reconfiguração que assume um caráter flutuante ao testar mo-

dos de fazer e as reações e expressões do público local – algumas vezes distanciando-se, para

isso, do modelo original.

Olhar para as materialidades do  The Voice Brasil, e para os diferentes discursos que

circulam sobre ele, nos levou a perceber um programa que opera, sim, em consonância a essas

definições oficiais, tanto da Talpa quanto da Rede Globo, e que se estabelecem nesse duplo

circuito de sentido. Por um lado, busca-se, pelas lógicas globais de produção, preservar uma

identidade única; por outro, permite-se promover as mudanças necessárias para atender às

particularidades locais.

No entanto, quando um candidato sobe ao palco para cantar e, ao fazê-lo, compara o

programa a um show de calouros, percebemos que os tensionamentos em torno do formato

não dizem respeito apenas às possibilidades de reconfiguração que variam, do ponto de vista

das instâncias da produção, do radicalmente diferente ao radicalmente similar, sem perder de

vista um modelo de referência (MORAN; MALBON, 2006, p.146). A menção aos shows de
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calouros, tão rechaçada pelos produtores e tão presente no modo como os programas de audi-

tório se desenvolveram no Brasil e, portanto, nas expectativas da audiência no que se refere a

uma competição de canto, fez atentar a um campo de disputas que não se resume ao vínculo

que o programa desenvolve com o modelo de referência estrangeiro.

As disputas que fazem surgir sentidos diversos em torno do The Voice Brasil (e, em

consequência, do formato televisivo The Voice) avançam para além das estratégias criadas no

âmbito da produção, revelando um formato muito mais vivo do que aquele delineado pela Tal-

pa e pela Rede Globo. É nesse sentido que nos deparamos com tensionamentos que levaram a

ver o The Voice Brasil como um reality show e como “uma competição musical diferente de

tudo o que existe”, tal com nos sugere seus produtores. Mas, ao mesmo tempo, o programa

apareceu também como uma competição de calouros e como “o maior festival de música da

televisão brasileira”, conforme já registrado, recuperando, mesmo “sem querer”, tradições te-

levisivas muito próprias do nosso contexto local. “Globo volta aos calouros com ‘The Voice –

reality musical que estreia no dia 23/9” (PEREIRA JR., 2012), é o que diz a Folha de S. Pau-

lo, em uma frase que parece elucidar bem essas disputas entre os diferentes enunciados sobre

o programa.

Não se trata, nesse sentido, de desconsiderar o conceito de formato televisivo e a ênfa-

se que ele atribui às lógicas de produção. Mas, à medida em que percebemos um programa

que só completa seu sentido no processo ativo de interpretação e de significação desenvolvido

pelas audiências locais, começamos a nos dar conta de que o conceito de formato televisivo

não seria capaz de, sozinho, nos ajudar a entender a reconfiguração do The Voice Brasil para

nosso contexto.

A articulação entre os formatos televisivos e os formatos industriais de Martín-Barbero

(2015) surgiu então como uma possibilidade de abordar esse processo a partir de um viés que

inclui também as instâncias da recepção. Embora o conceito proposto pelo autor seja mais

abrangente e não se associe exclusivamente a produtos televisivos como o The Voice Brasil,

consideramos que o referencial  formulado por Martín-Barbero ajudou a compreender esse

produto que se estabelece na interação com as práticas culturais de um contexto específico.

O formato industrial de Martín-Barbero (2015) é parte de um circuito que se estabele-

ce justamente a partir da ideia de que os produtos comunicacionais ganham significado em

um processo que se desenvolve tanto na produção quanto na recepção e que convoca diferen-

tes temporalidades. Nesse sentido, a articulação dos formatos televisivos com o conceito de-
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senvolvido pelo autor possibilitou não apenas deslocar a ênfase da análise do campo da emis-

são, mas também pensar no The Voice Brasil a partir das relações entre comunicação, cultura

e sociedade.

Esse parece ser um contraponto importante para a análise da reconfiguração do progra-

ma da Rede Globo. O referencial de formato televisivo nos levou a ver um produto que busca

definir sua identidade mercadológica na ordem da linguagem e a partir de modos de feitura

que se materializavam em formas audiovisuais. Nessa direção, Chambat-Houillon (2007) já

empreende um esforço interessante de pensar como lógicas de produção se expressam nas tex-

tualidades dos programas e como produzem sentido no interior da reprodução do formato. Re-

conhecemos que o movimento analítico em direção às estratégias de produção e aos modos

como estas configuram materialidades do  The Voice Brasil nos ajuda a compreender o que

está em jogo no processo de reconfiguração do programa brasileiro. Mas é na interação entre

emissão e recepção e contexto cultural que o formato parece ganhar vida e escapa a um mode-

lo previamente determinado, deixando ver significados diferentes daqueles enunciados ofici-

ais e acionando repertórios, trajetórias e competências de consumo que dizem das ritualidades

e socialidades do contexto brasileiro, de nossos gostos, hábitos e tradições.

Recorrer a essa articulação entre formatos televisivos e formatos industriais significou

recorrer também ao mapa das mediações formulado por Martín-Barbero (2015), um circuito

de análise que é acessível por meio de mediações históricas e culturais: institucionalidades,

tecnicidades, ritualidades e socialidades. Foram elas que nortearam nosso olhar para as mate-

rialidades do programa, desenhando um esquema de análise que se articula em dois eixos, o

sincrônico e o diacrônico, e que fez perceber o The Voice Brasil pela perspectiva de um pre-

sente histórico em que coexistem diferentes temporalidades.

À medida que se organiza como uma proposta metodológica que possibilita “olhar o

processo inteiro” de comunicação (GOMES, 2011a, p.114), o mapa das mediações permitiu

enxergar pistas de um formato que ganha sentido não só pelas institucionalidades e tecnicida-

des que articulam o âmbito da produção com o formato e suas matrizes culturais, mas também

nas ritualidades e socialidades articuladas às competências de consumo. Ao mesmo tempo, na

relação de diacronia com matrizes televisivas nacionais e estrangeiras, o programa convoca

certos significados em um presente que é entrecortado por distintas temporalidades.

As instâncias de emissão, tão enfatizadas pelos autores que discutem o conceito de for-

mato televisivo, fazem lembrar desse “modelo de referência” que não pode ser ignorado e das
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formas estrangeiras que acionam competências ligadas ao modo como estamos acostumados a

interagir com as transmissões televisivas internacionais. Já o âmbito do consumo retoma a re-

levância dos hábitos, gostos, ritmos, expectativas e repertórios de um contexto cultural e tele-

visivo específico. Enquanto isso, a perspectiva diacrônica coloca em evidência um formato te-

levisivo que se constrói gradualmente a partir de uma série de programas, denunciando as di-

versas temporalidades que disputam sentidos associados ao produto atualmente exibido pela

Rede Globo.

A análise guiada pelo mapa, portanto, foi o que possibilitou interpretar o formato The

Voice (e a maneira como ele se materializa no The Voice Brasil) sem perder de vista as varia-

das articulações que lhe dão sentido e que caracterizam um processo que, como sugere a nos-

sa argumentação, dificilmente pode ser descrito em termos de “cópia” ou “adaptação”.

A ideia de gênero televisivo como categoria cultural (MITTELL, 2001), estratégia de

comunicabilidade (MARTÍN-BARBERO, 2015) e figura de historicidade (RIBEIRO; LEAL;

GOMES, 2017) ajudou a entender um processo de reconfiguração que só começa a fazer sen-

tido quando consideramos a sua dimensão histórica e processual, e justamente por isso o con-

ceito de gênero nos pareceu tão importante.

A perspectiva de Mittell (2001) de que o gênero não se encontra só no texto, mas tam-

bém nas práticas da indústria e das audiências, e a formulação pragmática de Martín-Barbero,

que diz de um gênero cujo reconhecimento depende da apreensão de certas competências,

possibilitaram pensar as dimensões materiais de um produto audiovisual também a partir das

práticas da cultura e da sociedade. É esse, afinal, o movimento que parece justificar a articula-

ção entre formato industrial e formato televisivo proposta inicialmente.

Não por acaso, o s referenciais de gênero televisivo aparecem nesta dissertação a partir

da proposta de Gomes (2011a). Posicionado ao centro do Mapa das Mediações (2015), o con-

ceito ajudou a compreender esse formato que se estabelece não só no texto e não só nas lógi-

cas de produção, mas nas práticas e apropriações que dizem da relação entre mídia, cultura e

sociedade. Ali, operam também como “figuras de historicidade”, possibilitando enxergar pis-

tas dos processos de transformação, continuidade e ruptura que dizem das disputas entre as di-

ferentes temporalidades de cada sociedade (RIBEIRO; LEAL; GOMES, 2017, p.52-53). As

marcas dos gêneros televisivos e o uso estratégico de certos recursos audiovisuais nos levaram

a observar o The Voice Brasil através de uma diacronia que retoma tanto matrizes nacionais

quanto referências estrangeiras, possibilitando analisar o programa partir da perspectiva de
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presente histórico (RIBEIRO; LEAL; GOMES, 2017)

Nos Festivais da Canção, encontramos programas que já na década de 1960 e 1970

consolidavam a televisão como um espaço para a “apresentação dos novos artistas e canções”

(SILVA, 2013a, p.69). Nesse sentido, esses produtos fazem lembrar que, mesmo que tenha

uma origem internacional, a reconfiguração do The Voice aciona certos repertórios locais, que

auxiliam no processo de reconhecimento do programa como uma competição capaz de revelar

um novo talento da música.

Nos programas de auditório e shows de calouros, talvez a principal matriz televisiva

do The Voice Brasil, nos deparamos com jurados que desenvolvem certas personas para avali-

ar os candidatos, com assistentes de palco, com uma plateia que interage e motiva os concor-

rentes e com objetos que são acionados para a avaliar as performances, a exemplo da buzina

de Chacrinha.

Mas não são apenas as matrizes brasileiras que são convocadas para atribuir sentido ao

The Voice Brasil – o formato, afinal, se articula também a sua forma estrangeira e ao repertó-

rio internacional a que se associa. A serialidade que confere sentido individual a cada episódio

e que, ao mesmo tempo, desenvolve uma competição repartida em fases até o final da tempo-

rada aciona premissas das telenovelas, mas também dos seriados dramáticos. Na repetição e

fragmentação, o programa articula-se a um tempo cotidiano que desenvolve uma espécie de

ritualidade no assistir do The Voice Brasil, utilizando como referência a transmissão feita de

acordo com a grade televisiva da Rede Globo, apesar das formas de consumo alternativas.

A reality television que é tão mencionada pelas instâncias de produção e crítica para

definir o programa deixa ver, pelo viés das historicidades, tensionamentos que instituem um

sentido muito específico para a competição ali instaurada. Tomando como referência as ideias

desenvolvidas por Annette Hill (2014) acerca do processo de formação da reality TV, desco-

brimos que a voz importa sim para a competição, mas não somente ela. Os desfechos que de-

finem não só o vencedor do programa, mas também quem avança para cada fase dizem não

apenas do talento, mas do modo como esse talento aparece articulado às narrativas dos basti-

dores e às histórias de vida dos participantes. Nessa dinâmica de negociação, o espreitar do

cotidiano coexiste e muitas vezes tensiona os grandes momentos da competição, ajudando a

contar histórias e conectar a audiência a indivíduos que são “excepcionais”, porém ao mesmo

tempo ordinários, “gente como a gente”.

Em paralelo, a perspectiva de reality television formulada por Jost (2004) possibilitou
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ver um The Voice Brasil que se articula o ficcional, o lúdico e o autêntico, combinando estra-

tégias de autenticidade e de ficcionalidade em um jogo que forja regras para construir uma

competição que se pretende legítima.

Transmissão direta, imagens de arquivo e entrevistas apareceram então como formas

expressivas que, numa remissão a marcas do telejornalismo nacional e internacional, ajudam a

evocar efeitos de autenticidade. O “espetacular” que se associa aos  reality shows e a uma

competição que quer revelar “a nova voz do Brasil” é construído através do modo como al-

guns recursos audiovisuais são convocados. O uso da câmera lenta, os jogos de luz, a explo-

são da música, a escolha estratégica de planos e enquadramentos e a movimentação das câme-

ras se combinam para desenvolver uma transmissão televisiva que buscar criar sentido de um

“acontecimento mediático” ao  The Voice Brasil. Ao mesmo tempo, quando uma mediadora

que exerce a função reconhecida como a de uma repórter vai a Fortaleza, no Ceará, para mos-

trar a reação da população local à vitória do candidato Sam Alves, vencedor da 2a temporada

do programa (2013), a impressão ali construída reitera essa ideia de que todo o país acompa-

nha e aguarda o resultado final da disputa. Esse “assistir coletivo” é reiterado também nos dis-

cursos dos técnicos. “O Brasil inteiro vai aplaudir”, é o que dizer Carlinhos Brown em deter-

minado momento da competição, ao final da apresentação de um candidato.

O trajeto percorrido para a análise das materialidades do The Voice Brasil levou a per-

ceber algumas pistas que dizem sobre o processo de reconfiguração do formato  The Voice

para o contexto televisivo brasileiro. Afastando-nos da ideia de “cópia” ou “adaptação” de um

modelo estrangeiro, percebemos que a reconfiguração para o nosso contexto local passa por

uma série de articulações que dizem de um processo que vai muito além daquilo que poderia

estar previsto em um contrato.

Os tensionamentos na definição do  The Voice Brasil (reality show,  reality musical,

competição de talentos, competição de calouros, festival de música) deixaram ver um progra-

ma que ganha sentido justamente nas articulações e tensionamentos entre diferentes instân-

cias. As estratégias de emissão reportam a formas estrangeiras, mas também a referências lo-

cais. De modo semelhante, a audiência reconhece um produto que vem de fora, mas que tam-

bém convoca repertórios específicos nacionais para interpretá-lo. A diacronia diz de um tempo

presente que aciona matrizes culturais nacionais e internacionais.

Com tudo isso em vista, os enunciados formulados pela Talpa, que são muitas vezes

reiterados pela Rede Globo na tentativa de definir o produto comercialmente, ajudam a enten-
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de o modo como o formato opera e é reconhecido pela audiência – mas esses discursos “ofici-

ais” representam apenas um dos vários significados atribuídos ao The Voice.

Nesse sentido, pensar na reconfiguração não nos levou necessariamente a negar a im-

portância de um formato televisivo que se estabelece nas instâncias da produção e que se arti-

cula em torno de tecnicidades e institucionalidades que procuram, através de certas formas da

linguagem audiovisual,  sintetizar um produto que possa ser reconhecido e  comercializado

através de uma licença.

No entanto, resumir o The Voice Brasil a esse âmbito da emissão é ignorar uma série

de apropriações e releituras que se desenvolvem nas ritualidades e socialidades de uma recon-

figuração que só começa a fazer sentido quando é vista a partir de sua dimensão histórica e

processual. É a articulação entre formatos televisivos e formatos industrial que possibilita per-

ceber uma reconfiguração que diz respeito ao texto e às formas audiovisuais que sintetizam

uma identidade para o produto, mas, ao mesmo tempo, a um formato que só completa seu sen-

tido na negociação com as práticas da cultura e da sociedade.

Nesse sentido, tal como Martín-Barbero (2015) irá dizer dos gêneros televisivos, abor-

dar um processo de reconfiguração como aquele feito no The Voice Brasil requer pensar na

“construção de uma pragmática” que busca entender “como opera o reconhecimento numa co-

munidade cultural” (2015, p.304). E esse reconhecimento parece se estabelecer em processos

de negociação que dizem não apenas das lógicas da produção e dos manuais de instrução, mas

também da arquitetura interna, do lugar na grade de programação, da estrutura jurídica da te-

levisão,  do estado da indústria nacional,  dos sistemas culturais  e das redes transnacionais

(2015, p.304).

O The Voice Brasil, nessa perspectiva, parece mesmo operar “num estoque de sentido”

que não tem “valências fixas (2015, p.304). A articulação com um modelo de referência, com

as estratégias de produção, com as matrizes midiáticas nacionais, com as formas audiovisuais

internacionais e com um presente histórico que aciona diferentes temporalidades dizem de um

formato que circula constantemente por todos esses repertórios. Ao menos é isto que a análise

das materialidades do programa nos mostrou: um formato que não se completa apenas nos

modos de emissão, mas que avança para os processos de recepção, multiplicando-se em práti-

cas e possibilidades que se desenvolvem na articulação entre mídia, cultura e sociedade.

Dito isso, a dissertação também aponta para outros caminhos de abordagens (e ques-

tões) sobre o The Voice Brasil enquanto formato, que não foram discutidas ou contempladas
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por nossa análise. A impossibilidade de acesso à bíblia do formato faz perder de vista outras

institucionalidades que também são relevantes ao processo de reconfiguração do produto para

o contexto local. As mudanças e continuidades percebidas nas materialidades do programa

brasileiro dizem respeito às práticas de cultura e sociedade, conforme defendemos em nossa

argumentação, mas também reportam a um processo que ocorre nos bastidores e que poderia

ser melhor compreendido mediante a leitura dessa bíblia do formato. O documento, dentre ou-

tras coisas, delineia quais aspectos são passíveis de mudança e quais devem permanecer inal-

terados. O acesso a essas diretrizes ajudaria a entender melhor os tensionamentos e as disputas

por detrás dessas reformulações, tomando como referência uma perspectiva que reconhece as

limitações contratuais que indicam quais elementos são passíveis de alteração e quais não são.

Nesse sentido, apesar de entendermos a reconfiguração como um processo que avança

para além do contrato e que se articula a uma série de questões, o acesso a tais documentos

ajudaria a construir uma visão mais abrangente sobre as restrições e negociações relacionadas

às mudanças entre uma versão e outra, entre o projeto e suas materializações. Um processo de

reconfiguração local ou nacional diz, afinal, de demandas associadas a práticas de cultura e

sociedade e de matrizes que são também entrecortadas e tensionadas por mecanismos legais.

De modo semelhante. a inclusão do depoimento de produtores (locais e internacionais)

e criadores do formato televisivo The Voice possibilitaria acesso a essa outra dimensão acerca

do processo de reconfiguração para o contexto brasileiro, ajudando a entrever, a partir do pon-

to de vista desses atores sociais, os processos de tomada de decisão e os tensionamentos por

detrás das escolhas técnicas que materializam o projeto para formas e linguagens audiovisu-

ais.

Ainda no que diz respeito às outras possibilidades de abordagens, não foram observa-

das as materialidades do programa holandês e de outras reproduções do formato, que poderi-

am nos dar  outras  pistas sobre a articulação a  esse “modelo de referência” internacional.

Igualmente, a percepção do The Voice Brasil como um modelo de referência para os demais

programas poderia também ser produtiva para acessar e compreender a dinâmica dessa rede

articulada composta pelas diferentes reconfigurações de um mesmo formato, em que os pro-

gramas, ao mesmo em que buscam inspiração, também servem de referência para outros mo-

delos.

Essa conexão entre as diferentes edições de um só formato, bem como a brasilidade

convocada pelo programa da Rede Globo, poderia ser observada pelo Mapa das Mutações,
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outra proposta metodológica desenvolvida por Martín-Barbero (2009) para investigações as

transformações culturais. Falando dessa vez em mediações como identidade, tecnicidade, cog-

nitividade e ritualidade, o esquema produzido pelo autor poderia trazer outros olhares acerca

desse conjunto que responde a um só projeto ou modelo de referência, mas que se ramifica e

multiplica em dinâmicas e interconexões. Ao nortear uma análise que leva em consideração os

novos tempos, espaços, fluxos e circuitos de um consumo televisivo, o Mapa da Mutações

ajudaria a compreender como é convocada essa brasileira nesse cenário televisivo cada vez

mais global e conectado.

A relação entre o The Voice e a indústria fonográfica poderia ajudar a compreender o

funcionamento de um formato que se desenvolve não só nas redes televisivas, mas também no

campo da música. O estado da indústria nacional e as políticas recentes de estímulo à produ-

ção audiovisual local também são um terreno importante para pensar no formato a partir do

modo como ele se associa às institucionalidades, para além do que foi discutido na nossa

análise. De modo parecido, poderia ser interessante explorar também a relação entre o progra-

ma e as historicidades da Rede Globo, que possibilitariam perceber melhor o modo como a

emissora tem desenvolvido seus produtos e sua grade de programação, da qual o The Voice

Brasil faz parte.

De certa maneira, tudo isso reitera o que a análise das materialidades do programa per-

mitiu ver: um processo de reconfiguração de um formato que embaralha diferentes referên-

cias, saberes, repertórios e possibilidades. Nesse sentido, a combinação entre formato televisi-

vo e formato industrial se comprovou produtiva não apenas por evitar a ênfase excessiva nos

processos de emissão, mas por não deixar perder de vista um produto que opera, acima de

tudo, em torno de uma série de articulações, construindo-se e ganhando sentido a na interação

com as práticas de cultura e de sociedade
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