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RESUMO

A série Os normais, exibida pela Rede Globo de Televisão, foi ao ar entre os anos de 2001 e
2003. Como forma de apresentar situações relacionadas ao cotidiano de um casal de classe
média, moradores da zona sul do Rio de Janeiro, colocavam-se elementos de metalinguagem,
recursos expressivos da linguagem audiovisual como dispositivos de comicidade. Ao longo de
mais de setenta episódios, as aventuras protagonizadas por Rui e Vani apresentaram um modo
peculiar de se fazer comédia seriada, sobretudo por ressaltarem características do fazer
televisivo. Esse trabalho é uma tentativa de se aproximar de alguns dos dispositivos de
comicidade utilizados na série, mas com um diálogo com um pensamento sobre metalinguagem
na televisão. Para tanto, a pesquisa aqui empreendida buscou algumas referências de
experimentos metalinguísticos na década de 1980, bem como os desdobramentos da atuação de
Guel Arraes na Rede Globo de Televisão. Também foram investigados os posicionamentos da
crítica, veiculados em alguns jornais de alcance nacional, como a Folha de São Paulo, de modo
que se tornasse possível melhor compreender as linhas de força com as quais um programa (ou
formato) televisivo precisa lidar para permanecer na grade de programação. A partir desses
dados, bem como algumas reflexões sobre metalinguagem na televisão, a pesquisa adentra nos
elementos internos da série, em uma análise que procura investigar como a metalinguagem se
faz presente na narrativa, a partir dos personagens, da fotografia, dos enquadramentos e da
edição.
PALAVRAS-CHAVE: metalinguagem televisiva; comédia seriadas televisivas; estudos de
televisão
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Era uma vez um menino. Ele era bastante pequeno e estudava numa
grande escola. Mas, quando o menino descobriu que podia ir à escola
e, caminhando, passar através da porta ficou feliz. E a escola não
parecia mais tão grande quanto antes.
Certa manhã, quando o menininho estava na aula, a professora disse:
– Hoje faremos um desenho.
– Que bom! Pensou o menino. Ele gostava de fazer desenhos. Podia
fazê-los de todos os tipos: leões, tigres, galinhas, vacas, barcos e trens.
Pegou então sua caixa de lápis e começou a desenhar. Mas a professora
disse:
– Esperem. Ainda não é hora de começar. E ele esperou até que todos
estivessem prontos.
– Agora, disse a professora, desenharemos flores.
– Que bom! Pensou o menininho. Ele gostava de desenhar flores. E
começou a desenhar flores com seus lápis cor-de-rosa, laranja e azul.
Mas a professora disse:
– Esperem. Vou mostrar como fazer. E a flor era vermelha com o caule
verde.
(...)
Então aconteceu que o menino e sua família mudaram-se para outra
casa, em outra cidade, e o menininho teve que ir para outra escola.
No primeiro dia, ele estava lá. A professora disse:
– Hoje faremos um desenho.
– Que bom! Pensou o menininho. E ele esperou que a professora
dissesse o que fazer. Mas a professora não disse. Ela apenas andava
pela sala. Então, veio até ele e falou:
– Você não quer desenhar?
– Sim, disse o menininho. O que é que nós vamos fazer?
– Eu não sei até que você o faça, disse a professora.
– Como eu posso fazer? Perguntou o menininho.
– Da mesma maneira que você gostar. Respondeu a professora.
– De que cor? Perguntou o menininho.
– Se todos fizerem o mesmo desenho e usarem as mesmas cores, como
eu posso saber quem fez o quê e qual o desenho de cada um?
– Eu não sei, disse o menininho.
E ele começou a desenhar uma flor vermelha com caule verde.
Helen Barckley

A arte é uma metalinguagem com a ajuda da qual os homens tentam
comunicar-se entre si, partilhar informações sobre si próprios e
assimilar a experiência dos outros.
Tarkosvski
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Para Adriana Soares Smarra, in memoriam

11

Pré-texto ou introdução
Quando comecei a estudar televisão, um sentimento estranho começou a fazer parte de
minha vida. Tão logo o reconheci como o que se costuma entender por angústia. Era angústia
por se estar diante de um objeto de estudos tão plural, tão cheio de nuances, e, por assim dizer,
complexo. Complexo na medida em que, de um aparelho doméstico que ganha contornos
ideológicos intensos, percorre caminhos por novas telas, entra no emaranhado processo de estar
presente em qualquer tipo de cotidiano, está contaminado por outros meios de comunicação e
também os contamina. Tenho a quase certeza de que qualquer estudioso de televisão, inclusive
iniciantes como eu, tem a impressão de que, uma vez mergulhado neste universo, torna-se uma
necessidade pensar a televisão como algo bastante amplo e multifacetado. E que é preciso levar
a televisão a sério, como diria Arlindo Machado (2000), mesmo que uma boa parte da academia
ainda se esquive diante deste meio de comunicação, deste media. Em um país cujo sinal de
televisão está disseminado por todo seu território e pode ser acessado nas mais diversas telas,
acho que é importante colocar a relevância em se pesquisar televisão, em pensar esse aparelho
de múltiplas faces, por vezes escorregadio. Até porque, enquanto escrevo, vivenciamos um
momento político, no qual a televisão, sobretudo a TV aberta, em diversos programas e
formatos, se encarrega de veicular uma suposta importância de manutenção das mesmas
estruturas políticas que condenam nosso país ao retrocesso desde tempos coloniais, imperiais,
ditatoriais e globais. Roland Barthes disse, certa vez, que os homens (e as mulheres também)
estudam o que desejam e o que temem. Estar mais próximo desse veículo de comunicação tão
importante no Brasil é, portanto, uma forma de enfrentamento de medos pessoais, sociais,
políticos.
E foi preciso muitas leituras, horas de dedicação ao longo desses dois anos para me
sentir um pouco mais próximo, um pouco menos inseguro diante de um hábito antes tão comum
que é estar diante de uma tela, vendo TV. E foi por querer melhor compreender comédias
seriadas televisivas que escolhi uma série que me acompanhou durante parte de minha
adolescência, mas que retornou a minha vida pela tela de um computador anos mais tarde. Wim
Wenders, em uma fala captada por Nestor Canclini (1995), coloca que ao que pese aos homens
produzir sentidos, as histórias fazem a vida suportável e são um auxílio contra o terror. Me
aprofundar na série Os normais parece ter sido uma forma de me aproximar dos mecanismos
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que dispõe a televisão para se constituir, mecanismos antes obscuros, mas que, uma vez
desvelados, estende-se a outros programas e formatos, amplia-se com o que há de próprio ao se
descobrir uma nova linguagem: a linguagem televisiva. Foi por questionar, de alguma forma,
essa linguagem que passei a pesquisar sobre a metalinguagem na televisão e encontrei na série
Os normais um profícuo objeto de estudos.
A série Os normais, exibida pela Rede Globo de Televisão, foi ao ar entre os anos de
2001 e 2003. Como forma de apresentar situações relacionadas ao cotidiano de um casal de
classe média, moradores da zona sul do Rio de Janeiro, colocavam-se elementos de
metalinguagem, recursos expressivos da linguagem audiovisual como dispositivos de
comicidade. Ao longo de mais de setenta episódios, as aventuras protagonizadas por Rui e Vani
apresentaram um modo peculiar de se fazer comédia seriada, sobretudo por ressaltarem
características do fazer televisivo. Pretendo, nesta dissertação, argumentar sobre o uso da
metalinguagem como recurso de comicidade nesta comédia seriada televisiva e, para tanto,
parto de uma questão de pesquisa que diz respeito sobre como a metalinguagem perpassa a séria
pesquisada e se ela figura como elemento de comicidade.
Como forma de adentrar no universo de um programa televisivo e a partir de discursos
produzidos por realizadores, nos quais se nota o recorrente uso do vocábulo experiência, optei
por trabalhar com a ideia de que a série Os normais é uma experiência televisiva. Bem por essa
razão, as duas possibilidades semânticas a partir do termo dicionário dessa palavra, quais sejam,
experiência como aquilo que se adquiriu com o tempo e experiência enquanto ato de
experimentar, tentativa, me levaram a pensar o que havia de pregresso à série pesquisada. Dessa
forma, o primeiro capítulo apresenta o percurso do diretor Guel Arraes na televisão brasileira e
a importância das experiências anteriores desse diretor, sobretudo como recursos de
metalinguagem foram inseridos em suas obras. Cabe ressaltar que Guel Arraes é o diretor do
núcleo no qual foi desenvolvida a série Os normais. Núcleo que é conhecido por Núcleo Guel
Arraes. Além disso, o capítulo traz alguns nomes importantes que trabalharam com Arraes e
que o acompanharam em outras produções, como Jorge Furtado, nome que figura entre os
realizadores da série pesquisada.
No segundo tópico do primeiro capítulo, utilizei a palavra experiência para compreender
o forte diálogo com as produções anteriores de Guel Arraes, sinalizadas sobretudo pela crítica
jornalística. A outra possibilidade semântica da palavra é vista como uma experiência, uma
tentativa e, novamente com a crítica jornalística, procurei compreender nuances do fazer
televisivo, sobretudo as incertezas por que passa uma série para permanecer no ar. Cabe
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ressaltar o processo de legitimação dos roteiristas Alexandre Machado e Fernanda Young e do
diretor José Alvarenga Júnior após a realização de uma série que obteve um alto índice de
audiência para o horário.
O segundo capítulo apresenta leituras acerca do conceito de metalinguagem e sua
apropriação em programas televisivos. Trata-se de um capítulo no qual há a tentativa de expor
como o termo metalinguagem, na televisão, é visto com certa cautela por parte de alguns
teóricos, que preferem utilizar outros termos, entre eles, metatelevisão, metatevê, linguagem
metatelevisiva. A partir de uma discussão acerca do termo metalinguagem, também é ressaltada
a ideia da reflexividade e autorreflexividade, trazidas, mormente, por teóricos do cinema
documentário. Por fim, abordo a ideia de metaficção, em uma leitura que parte da teoria da
literatura revisitada por pensadores do cinema, ao tentar compreender como se dá, no meio
audiovisual, as narrativas que têm por princípio olhar para si mesmas.
O terceiro capítulo é a apresentação da metodologia utilizada para analisar elementos
internos de uma obra audiovisual. A metodologia seguida está ancorada nos estudos de estilo,
mais especificamente em estudos de estilo em narrativas audiovisuais. A partir da leitura de
David Bordwell, bem como seu método de analisar as figuras que são traçadas com a luz, foi
possível estabelecer algumas possibilidades metodológicas com o objeto de pesquisa. Não foi
minha intenção empreender uma análise com Bordwell, mas sim a partir de suas considerações
sobre as obras audiovisuais.
No quarto capítulo, apresento as análises da série Os normais, cuja divisão está em três
partes. A primeira parte versa sobre os personagens da série e a condução da narrativa. É a partir
da análise dos personagens que se torna possível verificar nuances e desvios desta experiência
televisiva. Segue-se com a análise das imagens, mais especificamente ponderações acerca de
elementos da fotografia que são ressaltados e enquadramentos inusitados, que figuram como
distorções e como elementos que dialogam com o fazer televisivo. Por fim, há a análise da
edição da série, sobretudo elementos que reforçam a ideia de que se trata de uma narrativa
metalinguística, ao ponto de os personagens terem a suposta liberdade de manipular os tempos
da narrativa, por meio de flashbacks, por exemplo.
Daniel Filho, no início de seu livro, retoma uma interessante metáfora sobre televisão:
O cineasta Nelson Pereira dos Santos disse que a televisão é ‘o circo eletrônico’. Acho
que é uma expressão feliz. A televisão é, e sempre foi, um grande circo eletrônico que
tem de tudo: nossos palhaços, nossos mágicos, nossas feras e até nossos trapezistas
que, de vez em quando, saltam sem rede. Tudo para agradar crianças, velhos, mulheres,
homens, ricos e pobres, todas as crenças e raças. Examinar esse ‘circo eletrônico’ é
uma tarefa complexa e difícil. (FILHO, 2001, p.11)
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Acredito que a metáfora de Nelson Pereira dos Santos ainda continua viva. Assim, como
quem se colocou diante de um circo, convido a uma leitura da televisão que parece começar
pela plateia e, como se antes percorresse uma grande espiral, chega-se ao picadeiro. Mais até:
chega-se aos artistas e realizadores tentando explicar como são feitos os números, as magias, a
vida mesma dentro da televisão.
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1. Experiência televisiva
A História é uma grande anedota.
Novalis

Experiência (experientia1): prova, ensaio, tentativa; palavras que remetem a um campo
semântico tão presente em ciências e artes e que trazem para o universo da televisão uma
possibilidade de alçar novos voos, com destinos por vezes previstos, por vezes colocados na
zona do acaso, da sorte. Experiência (o que se adquiriu com o tempo, o que mergulha no ato
de agora): presenças que, na área de programas de humor na televisão, se mostraram
imprescindíveis2.
Ao sugerir que a série Os normais é, no fundo, uma experiência televisiva, esse fato
permitiu ao menos dois vieses de pensamento, entre os muitos que o termo experiência poderia
trazer. O primeiro tenta abarcar a experiência como algo que foi adquirido ao longo do tempo,
bem por isso o retorno a experiências pregressas de Guel Arraes, diretor de núcleo no qual foi
gestada e desenvolvida a série pesquisada. A ideia de experiência também permite uma
percepção sobre o processo de se fazer comédia seriada na televisão e mais que isso: possibilita
compreender as linhas de força deste setor produtivo e como elas se equilibram entre quem
participa de um processo de criação e quem se preocupa com a comercialização do produto
realizado. Em outras palavras, como uma série pode ser uma experiência, aquilo que se lança,
que se torna um experimento. Assim, recorremos a uma premissa inicial, a qual se coaduna com
o critério de que investigar uma experiência na televisão não pode passar ao largo de
compreender, desde os ofícios e as posições discursivas que se estabelecem no cotidiano deste

1

Etimologia da palavra experiência a partir de HOUAISS & VILLAR (2001).

2

É importante, também, ter em mente que o sitcom, como é o caso da série Os normais, é um subgênero conhecido
por seu caráter de experimentação. É um tipo de produção que permite experiências das mais diversas com a
linguagem televisiva, utilizando-se de recursos nem sempre presentes em outras produções narrativas. Seu principal intuito é captar o gosto e as nuances de humor de cada lugar, em diálogos com o público, pois buscam situações
que estão presentes no cotidiano das pessoas. As experimentações que propõe o subgênero sitcom em suas formas
de conduzir a narrativa remontam a suas raízes teatrais, sobretudo vaudevilles, apresentações que contribuíram
para a serialização de comédias. A serialização de comédias foi uma forma encontrada pelas rádios de manterem
seus ouvintes, conquistando um bom índice de audiência através da identificação do público com as situações
vivenciadas pelos personagens. A experiência das rádios foi aproveitada pela televisão, o que fez com que o sitcom
se tornasse um formato bastante apreciado por ela. Alguns pesquisadores, como Darrel Hamamoto (1989), mencionam que os sitcoms sempre se mantiveram como produtos de boa audiência na televisão estadunidense. No
Brasil, os sitcoms também têm obtido um bom índice de audiência (DUARTE, 2014) o que tem feito com que
algumas redes de televisão, sobretudo a Rede Globo, invistam neste subgênero, revelando que as aspirações e
motivações econômicas estão muito próximas das produções televisivas (RAMOS, 2004). Ainda sobre este aspecto, é possível ressaltar que, em geral, sitcoms são séries relativamente baratas, que podem entrar e sair da grade
de programação, conforme a audiência que obtiverem (DUARTE, 2014)
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setor produtivo, até o modo como algumas produções, inseridas em um processo histórico,
ensejam novas possibilidades aos programas futuros. Os dois textos que se seguem neste
capítulo, portanto, desenvolvem a ideia de experiência televisiva, vista por seu percurso
histórico e por seu critério de se experimento.
1.2 Comédia, Guel Arraes e experiências metalinguísticas na Rede Globo de Televisão
No último parágrafo do terceiro ensaio que completa o livro O riso, Henri Bergson assim
assinala a tarefa do filósofo que opta por adentrar os meandros, as armadilhas que o riso, esse
ato tão recorrente e comum, comporta:
É assim que as vagas se batem sem trégua na superfície do mar, enquanto as camadas
inferiores conservam uma paz profunda. As ondas se entrechocam, se opõem,
procurando equilíbrio. Uma espuma branca, leve e alegre segue-lhe os contornos
cambiantes. Às vezes a onda que foge deixa um pouco dessa espuma na areia da praia.
Uma criança que brinca ali perto vem apanhar um punhado dela, e se espanta, logo
depois, de só ter na concha das mãos apenas umas gotas d’água, mas de uma água
bem mais salgada, bem mais amarga ainda que a da vaga que a trouxe. O riso nasce
assim como essa espuma salgada. Como a espuma salgada, ele crepita. É a alegria. O
filósofo que a toma nas mãos para sentir-lhe o gosto há de encontrar por vezes, numa
pitada de matéria, certa dose de amargor. (BERGSON, 1987 p. 94)

Pensar sobre comédias, pesquisar sobre suas características, suas histórias, seus diálogos
com o público parece apresentar o mesmo resultado final que tem um filósofo do riso: ainda
que seja possível apreender a espuma nas mãos, há de se sentir uma dose de amargor. E, é claro,
que isso não se dá pelo propósito de uma comédia, mas sobretudo com a percepção de que
história tende a menosprezar esse gênero, que muitos autores de comédias são, por vezes,
esquecidos. Muitos deles, inclusive, precisam transitar por outros gêneros para atingir certo
reconhecimento por parte da crítica, da academia do público (LAVANDIER, 2003). Não são
raros os atores que, também, para serem alçados ao grau de reinventores das artes dramáticas
precisam se dedicar ao drama, à tragédia.
E seriam muitas as perguntas, com muitas respostas sobre as razões de a comédia ser
considerada um gênero menor. Desde que se foi compreendido que os dramas que se dedicam
aos homens baixos, como coloca Aristóteles, lidando com questões menores do cotidiano, as
comédias seguiram direção distinta das tragédias: não falariam sobre os grandes sentimentos,
as grandes emoções, as grandes conquistas. Ao contrário, fincariam suas bases no que há de
humano no mundo, e o que de humano transpassa aos objetos, aos outros seres vivos. Talvez
por esse motivo as comédias sempre se apresentaram como um perigo aos que muito procuram
controlar, constranger, comprimir e tornar raso o entendimento humano acerca de si mesmo.
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Atos cotidianos, sejam eles fisiológicos, profissionais, amorosos, familiares deixam antever
uma parte humana e, bem por isso, passível de falha, de erro. Como lembra Charles Baudelaire
(1961), o riso está no ser humano, no que o ser humano é capaz de reconhecer como humano,
uma vez que não é possível rir de outros seres (não se encontra riso em seres que não sejam
antropomorfizados).
A comédia não quer ser defensiva, não pretende defender uma moral, um costume.
Torna-os objeto de questionamento. A comédia ataca a vaidade humana, como diz Yves
Lavandier (2003), não parece relegar ao ser humano a seriedade e importância de seus atos. Faz
deles, todavia, algo passageiro e falso elogio. A comédia lembra o quanto, a partir do cotidiano,
nos queixamos muito mais do mundo do que dele extraímos ocasiões cômicas. Há, por isso,
muito mais pessoas que se dedicam a uma existência melodramática do que cômica. Por essas
razões, escrever comédia não é simples. Requer cuidado, atenção. Molière, colocando em uma
fala de Dorante, na peça A crítica à Escola de mulheres, assim sintetiza o trabalho daqueles que
se dedicam a escrever textos cômicos:
Seguramente, senhora; e se, para a dificuldade, pusésseis um mais ao lado da comédia,
talvez não vos enganásseis. Porque enfim, eu acho que é muito mais fácil elevar-se
seguro dos grandes sentimentos, desafiar o verso a Fortuna, acusar os Destinos, e
injuriar os Deuses, do que entrar como deve ser no ridículo dos homens, e reproduzir
agradavelmente no teatro os defeitos de toda a gente. Quando pintais heróis, fazeis o
que quiserdes. São retratos ao vosso gosto, onde não se buscam parecenças; e não
tendes mais que seguir os traços de uma imaginação que voa por si, e que muitas vezes
abandona o verdadeiro para agarrar o maravilhoso. Mas quando pintais os homens, é
preciso pintar ao natural. Querem que estes retratos sejam parecidos; e nada fizestes,
se não fazeis reconhecer aí as pessoas do vosso tempo. Numa palavra, nas peças sérias,
para não ser criticado de todo, basta dizer coisas de bom senso que estejam bem
escritas; mas para as outras não será suficiente, é preciso gracejar; e é uma estranha
tarefa esta de fazer rir as pessoas de bem. (MOLIÉRE, 2011, p.119)

Mas a estranha tarefa de fazer rir as pessoas atravessou séculos, milênios e foi
incorporada a outros meios para além do palco de teatro, como o cinema, o rádio e a televisão.
Nesta última, que se configura como assunto central deste texto, encontrou um espaço que até
nos dias atuais mostra-se importante. O humor se fez presente nos primeiros momentos da
televisão, o mesmo humor que já tinha uma forte tradição nas rádios. Muitos humoristas,
inclusive, transitavam entre essas duas mídias. O repertório e a experiência do humor nas rádios
se fizeram cada vez mais forte na televisão, como conta Daniel Filho (2001) em sua biografia
que também é, de certa forma, a biografia da teledramaturgia brasileira, até o ponto de muitos
artistas se fixarem na mídia nascente, como foi o caso de um dos mais importantes produtores
de conteúdo humorístico da televisão brasileira: Cassiano Gabus Mendes. Mendes foi, inclusive,
o diretor de uma comédia televisiva com a primeira representação de casal, uma espécie de
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adaptação de uma série televisiva estadunidense chamada I love Lucy: a série Alô, doçura!, que
foi ao ar entre os anos de 1951 e 1963, protagonizada por Eva Wilma e John Hebert. Esta série,
inclusive, havia sido criada para rádio, pelo pai de Cassiano, Octávio Gabus Mendes.
É possível depreender, a partir da história da comédia na televisão brasileira, que, em se
tratando de humor, a experimentação torna-se uma característica essencial. Não há formas
milagrosas para se pensar um texto cômico, como bem expôs Molière na citação acima. É
necessário ter certas antenas bastante conectadas como o que se faz no presente, nos caminhos
(ou descaminhos) que cada sociedade toma para si. Assim, não é difícil verificar que existem
concepções muito distintas no modo de se pensar programas de humor. Enquanto escrevo, por
exemplo, é possível traçar um paralelo entre duas gerações de humor a partir de um programa
de televisão aberta que teve início no ano de 1999. O programa Zorra Total, de direção de
Maurício Sherman, passou por uma grande transformação em sua direção e em parte de seu
elenco a partir do final do ano de 2016, modificando, inclusive, o nome do programa para Zorra.
Ainda que se tenha mantido o horário, a renovação da direção deixou para trás o humor de
bordão, quadros fixos e as claques, bastante comuns no programa anterior, para se fixar em
quadros com esquetes rápidas, piadas visuais e humor nonsense. Da experiência recente de
Zorra, é possível perceber como o trabalho com humor precisa de experimentação, de ousadia,
e o paralelo que gostaria de fazer entre essa experiência é com a entrada de Guel Arraes na Rede
Globo de Televisão, justamente em um período no qual a RGT estava aberta a renovações, na
efusiva década de 19803.
A década de 1980 foi, em muitos sentidos, bastante efusiva no Brasil. Se, por um lado,
houve a tão esperada abertura política, com eleições diretas, uma nova Constituição, também
conhecida como Constituição Cidadã, ações que trouxeram em seu bojo sonhos de resolução
de problemas antigos, sobretudo os que dizem respeito ao quadro de problemas sociais e
econômicos, como a fome, o desemprego, a desigualdade de renda, o analfabetismo, houve,
também, a frustração em verificar que somente a abertura política não seria suficiente para se
resolver todo o problemático quadro político e social, um quadro que, sobremaneira, havia sido

Em uma leitura bastante irreverente do período histórico anterior, a turma do Planeta Diário coloca que: “Pois
então veio o Golpe de 64. Os militares tomam o poder e o país passa a ser governado por um síndico. O AI-5 é
decretado, fecham o congresso e praticam a tortura. Geraldo Vandré toca dia e noite no rádio e muitos brasileiros,
nauseados, não suportando mais aquilo, são obrigados a fugir para Paris e escutar Gilbert Becaud. Um dia, cansado
de apanhar, o povo resolve tomar uma atitude e tenta derrubar os militares. Mas isso não foi fácil pois, após 21
anos no poder se locupletando, os militares ficaram gordos e muito pesados. O movimento Diretas Já elege o
jornalista Antonio Britto Presidente da República, mas ele morre e em seu lugar assume o seu vice, o maranhense
Sassá Mutema.” In: HUBERT, Reinaldo & PAIVA, Cláudio. O Planeta Diário. Rio de Janeiro, Desiderata, 2007
3
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deteriorado durante os governos militares4.
A democracia política não resolveu os problemas econômicos mais sérios, como a
desigualdade e o desemprego. Continuam os problemas da área social, sobretudo na
educação, nos serviços de saúde e saneamento, e houve agravamento da situação dos
direitos civis no que se refere à segurança individual. Finalmente, as rápidas
transformações da economia internacional contribuíram para por em xeque a própria
noção tradicional de direitos que nos guiou desde a independência. (CARVALHO,
2008 p.199)

Os anos de 1980 também suscitaram discussões acerca da regulamentação de vários
setores, inclusive o setor de radiodifusão. Essas discussões desencadearam modificações por
parte de emissoras e radio difusoras, sobretudo a Rede Globo de televisão, que passou por um
momento de redefinições. Maria Eduarda da Motta Rocha, a partir das reflexões de Venício
Lima, assim reflete sobre o momento da Rede Globo de Televisão à época:
Os anos 80 foram um momento de redefinição para a Globo, em decorrência da crise
do regime de que era parceira. Venício Lima menciona uma série de ações estratégicas
da emissora nesse período: a tentativa de interferência na eleição de Brizola em 1982,
a autocensura na cobertura da primeira greve dos petroleiros em 1983, o boicote à
campanha das Diretas, em 1984, a campanha de difamação do ex-ministro da Justiça,
Ibraim Abi-ackel, em 1985, a ação coordenada na Constituinte de 1987 e a
interferência na escolha do ministro da Fazenda do Governo Sarney, em 1988 (Lima,
2004). Poderíamos acrescentar a edição do debate entre candidatos a presidente, em
1989, francamente desfavorável a Luís Inácio da Silva, o Lula. (ROCHA, 2008 p.95)

Mais do que redefinições, a RGT precisou rever seu posicionamento, sobretudo como
forma de acompanhar o que as ruas, as pessoas, a nova geração esperavam de uma emissora
com alcance nacional.
Tal mudança de posicionamento da emissora foi uma resposta à transformação do
espaço público brasileiro, no sentido de uma atuação mais ampla e visível das forças
da sociedade civil. Na sociedade burguesa, esta tem a função de garantir ou contestar
a legitimidade de uma formação social e do Estado. Sua composição é sempre tensa,
uma vez que, nela as forças em aliança e em conflito travam disputas em torno de
questões específicas. O que víamos no Brasil dos anos 80 era o Estado perdendo o
controle direto sobre as forças da sociedade civil, cada vez mais mobilizadas em prol
da democratização da mídia, o que implicava o questionamento da posição oligopólica
da Globo no mercado nacional. (ROCHA, 2008 p. 96)

Alguns dos novos rumos traçados pela RGT podem ser sentidos por meio de sua abertura
a novos profissionais. Entre esses novos integrantes de seu quadro, o nome de Guel Arraes pode
ser destacado, tanto pela sua criatividade, participação, como, também, por sua capacidade de

4

Sobre a questão do retorno à democracia, cabe citar uma notícia veiculada no Planeta Diário, em novembro de
1988. Com irreverência e humor, a notícia consegue revelar um pouco sobre o sentimento desse período. Intitulava-se “Macaco Tião, o candidato do povão”. O lead explicava o seguinte: “O horóscopo chinês estava certo:
1988 era mesmo o Ano do Macaco! Numa época em que os eleitores não acreditam mais em Papai Noel, surge
um grande líder carismático capaz de aglutinar em torno de seu corpo peludo as forças vivas da nação.”
In: HUBERT, Reinaldo & PAIVA, Cláudio. O Planeta Diário. Rio de Janeiro, Desiderata, 2007
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atrair outros nomes 5 que, como ele, ansiavam por um espaço de experimentação com a
linguagem audiovisual, que traziam na bagagem experiências com o cinema; outros, ainda,
traziam suas experiências com o humor em jornais nanicos, com o vídeo independente, com o
chamado teatro de grupo. Juntos, esse grupo, como reflete Yvana Fechine, a partir das
concepções de grupo propostas por Raymond Williams, encontrou na RGT um espaço de
criação.
A Rede Globo funcionou, neste caso, como um centro aglutinador, que conformou o
universo de sociabilidade e o espaço social de convergências das afinidades
profissionais e pessoais, das experiências e formação cultural semelhantes, dos
princípios e valores éticos e estéticos dos integrantes desse grupo. Embora fossem
oriundos de campos de produção distintos, possuíam em comum uma ‘sede’ por
liberdade de expressão provocada pelas restrições impostas aos artistas e intelectuais
da geração anterior pela ditadura militar no Brasil. Muitos dos artistas que se juntaram
a Guel Arraes na Globo, especialmente aqueles oriundos do teatro e do jornalismo
alternativos, sentiram ainda o peso da censura, pois já começaram a atuar em meados
dos anos 70, quando a Lei da Anistia não havia sequer sido promulgada, o que só
ocorreu em agosto de 1979. (FECHINE, 2008 p. 28)

A estabilização do grupo também foi fato importante para sua posterior consolidação na
emissora. Há que se ter em mente que a irreverência com que tratavam vários temas e que era
transmitida aos programas que realizavam tornou-se uma característica muito importante: ao
mesmo tempo em que os integrantes do grupo corriam o risco de serem deixados de lado, por
conta de não produzirem um conteúdo televisivo que fosse aceito pelos telespectadores, o
próprio caráter de irreverência era um chamativo para quem estava de fora. Ser rebelde na
televisão poderia ter um preço bastante caro, mas também foi um elemento muito importante
para que o grupo se destacasse, ganhasse seu espaço e tivesse, mais tarde, o próprio respaldo
dos telespectadores. Embora ‘rebeldes’, todos atuavam em consonância com um projeto de
televisão que se diferenciasse do que até então era produzido.
Foi justamente por desenvolver uma estrutura de sentimento fundada numa
irreverência e ‘rebeldia’ em relação à própria TV, que esse grupo acabou sendo
conhecido como tal no seu interior e, a partir daí, acabou sendo institucionalizado
como núcleo dentro da Rede Globo, estendendo, posteriormente, sua influência para
além dos limites da emissora. Foi também, ao mesmo tempo, a partir dessa experiência
de resistência dentro de uma TV comercial – da construção de uma verdadeira
‘trincheira’ na Globo, nas palavras de Adriana Falcão –, que esses vários realizadores

5

Entre os nomes com os quais Guel Arraes trabalhou (alguns tornaram-se parcerias que ultrapassaram décadas), é
possível citar: Jorge Furtado, Regina Casé, Pedro Cardoso, Luis Fernando Guimarães, João Falcão, Hermano Viana, Cláudio Paiva, além dos atores Marco Nanini, Andrea Beltrão, Fernanda Torres. Conforme lembra Yvana
Fechine, relembrando uma fala de Guel: “essa ‘turma tem várias turmas’, desdobrando-se em outros subgrupos de
criação, abrigados pelo próprio Núcleo, tais como a trupe humorística do Casseta & Planeta e aquela reunida em
torno da atriz Denise Fraga e dos diretores/roteiristas Roberto Torero e Luiz Villaça. Como o grupo, como tal, não
se define apenas a partir dos vínculos com o Núcleo, cabe também a Guel o papel de grande articulador de suas
afinidades, motivações pessoais e de seus interesses de criação e vocações em torno de propostas que possam ser
acolhidas pela emissora.” (FECHINE, 2008, p. 33-34)
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(atores, diretores, roteiristas) criaram os vínculos pessoais e profissionais, que os
constituiu como grupo. (FECHINE, 2008 p. 31)

A ideia de experimentar na televisão, de dialogar com as diversas manifestações que
ocorriam contemporaneamente no teatro, na cena artística alternativa em geral era
compartilhada por outros companheiros que Arraes encontrou na Rede globo, assim que iniciou
seus trabalhos em telenovelas, como Silvio de Abreu e Jorge Fernando. Arraes reconhece que
aprendeu muito com esses dois nomes, sobretudo quando iniciou sua carreira, participando de
novelas. Novelas, aliás, que traziam marcas de experimentação e que foram importantes para
que o próprio Guel e seus companheiros, que, aos poucos, começaram a participar do grupo,
conseguissem visualizar a dimensão que o processo de experimentar com a linguagem
televisiva poderia ensejar.
Retomaram a tradição da chanchada na teledramaturgia e buscaram dar, para o gênero,
um toque de nobreza. Passaram, então, a usar elementos e mecanismos, sobretudo sua
natureza paródica, recursos que, se, no cinema, eram comuns, na televisão da época
eram impensáveis. Além disso, eles levaram, para a telenovela, o estilo de comédia
maluca – gênero cinematográfico americano dos anos 30 – e deram a ela dimensão
metalinguística. (FIGUERÔA, 2008 p. 152)

Em um depoimento, o próprio Guel Arraes sinaliza como sua formação e os encontros
com companheiros que tinham a mesma sede por espaço foram importantes no
desenvolvimento dos programas que realizaram:
Passamos, então, a usar certos elementos e mecanismos da chanchada, que já era uma
paródia daqueles filmes americanos. Com essa natureza paródica, a chanchada tem
também uma dimensão metalinguística, porque ela se comenta, ela se apresenta como
filme, demonstra uma preocupação um tanto brechtiana. Eu acho que esses elementos
da chanchada, a metalinguagem, o comentário, são também uma constante no trabalho
da gente. O uso desses recursos no cinema já era comum, mas, numa novela, era
impensável, por exemplo, os personagens falarem com a câmera. Esse foi um grande
diferencial das novelas que fizemos. Os personagens comentavam alguma coisa com
o público e voltavam para a cena. E, além disso, tinha o estilo de comédia maluca.
Você sentia nitidamente que aquilo era muito diferente do que estava no ar, na novela
das oito, por exemplo. Senti que havia até uma certa ameaça. Eu lembro que, uma vez,
nós recebemos um comunicado, dizendo que a gente estava desacreditando o gênero
da novela, que as pessoas iriam terminar não acreditando mais que aquilo era verdade.
Evidentemente, como tudo na televisão, esse estilo foi rapidamente assimilado,
deglutido e cooptado, como se dizia antigamente. Essas novelas viraram moda,
ficaram anos sendo refeitas. Eu acho que esse período foi parte da minha gandaia
artística. Nessa época, eu via todos os programas. Foi uma loucura. Fiquei mais de
três anos nisso. Vivia tão intensamente que, hoje em dia, eu enjoei, eu não consigo
nem ver uma novela. Mas foi assim que eu aprendi o bê-a-bá da linguagem da
televisão: um pouco assim como o jornalista que antes de ser escritor, escreve
diariamente para pegar a manha e, então, tentar fazer outra coisa. (ARRAES, 2008 p.
289)

22

Entre as características da linguagem utilizada por Guel Arraes e seu grupo, é possível
destacar a metalinguagem, ou seja, uma televisão que olha para dentro de si mesma. Aqui dois
pontos se tornam bastantes relevantes para entender o processo de construção dessa marca de
estilo nos programas produzidos pelo grupo. O primeiro diz respeito à possibilidade que o
trabalho com a comédia e o humor abrem para a experimentação em detrimento, por exemplo,
do subgênero mais tradicional e, portanto, mais enrijecido, que é a telenovela. Para
experimentar, o mergulho no universo da comédia foi extrema relevância para o grupo, assim
como para conjugar os trabalhos de atores que participavam de grupos de teatro que
trabalhavam, mormente, com humor, como o Teatro Besteirol e a turma do Asdrúbal Trouxe o
Trombone. O segundo ponto é como o espaço de experimentação em comédia e humor abriu a
possibilidade de a televisão olhar para dentro de si, em trabalhar com um registro de
metalinguagem, de debochar, inclusive, de seus programas mais sérios.
Eu acho que, do ponto de vista da linguagem, nossos trabalhos buscam, ainda que de
uma maneira simplista, desconstruir esse ilusionismo. Já havia essa preocupação no
do teatro do Asdrúbal, no teatro ‘besteirol’ do Pedro. Juntou-se a isso outras propostas
de desconstrução, como o Plante Diário, que era um antijornal, um jornal que
debochava de outros jornais. Sempre achei muito bacana essa estratégia de revelar os
bastidores, de mostrar o processo de produção. O teatro da Regina, do Luiz Fernando
Guimarães, do Pedro já trabalhava com a quebra dessa quarta parede. Havia então
essa preocupação comum a todos nós, de tal modo que trazer essa turma para a TV foi
um caminho para propor um programa com esse modelo de representação que tivesse,
do ponto de vista formal, um pouco de sofisticação, mas que pudesse ter também boa
aceitação popular. Eu acho que o público compreende essa proposta anti-ilusionista
se explorarmos isso pelo lado lúdico. Não se pode fazer isso de modo sério, como
‘denúncia’ da proposta da novela. Na TV, tem que virar meio que uma brincadeira,
um deboche de própria TV. Se o cara riu do TV Pirata depois de ter chorado na novela
das oito, de uma certa maneira, este programa está tendo uma função de reflexão em
meio à diversão. Mesmo tratando disso por meio da comédia, me parece mais honeste
revelar a representação. Isso é quase uma postura ideológica, que, depois, virou estilo
e corre até o risco de virar cacoete. (ARRAES, 2008, p. 310-311)

As dificuldades de trabalhar com a televisão, sendo esta sempre vista como gênero
menor, em detrimento da suposta supremacia estética do cinema, que ocorria, sobretudo, pelo
padrão de imagens que, com o avanço da tecnologia, foi gradualmente sendo modificado
(FIGUEIROA, 2008) é um tema bastante abordado por Guel Arraes. Guel era bastante atento a
este fato, sobretudo porque a lógica de produção televisiva é o que, no fundo, diferencia uma
produção da outra, já que ter que gravar e executar um programa semanal demanda, muitas
vezes, um esforço de simplificação que não se observa em produções cinematográficas e, ao
mesmo tempo, mostra-se bastante exaustivo, com pressões das mais diversas, sobretudo de
outros programas que concorrem no mesmo horário, em outras emissoras.
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No cinema, todo mundo viu a história inteira, fez questão de me dizer que viu e gostou.
Mas, ora, era a mesma coisa que já havia passado na TV, apenas remontado!... Mas,
para muita gente O Auto, no cinema, foi uma coisa inteiramente nova. Isso só mostra
que, na televisão, às vezes, a gente ‘vê’ e não ‘vê’. Se ficasse só na TV, teria sido só
mais um excelente programa; no cinema, virou interpretação clássica de um clássico
de Ariano Suassuna. No entanto, era a mesma coisa. O cinema cria outra relação.
(ARRAES apud FIGUEIRÔA, 2008 p. 163)

Peter Pal Pélbart (2000), ao discutir sobre como o escritor ou o artista é atravessado pelo
que viu6, aponta um caminho interessante para se pensar como um sujeito pode construir seu
estado de inacabamento, sobretudo porque continua a ser atravessado pela vida, pelas pessoas,
pelos diversos sentires. Seria possível pensar, nesse ponto, como a tarefa de Guel Arraes, ao
possibilitar novas percepções sobre a linguagem televisiva e o ofício de se fazer televisão, foi
possível por suas referências e experiências pregressas, por seus anseios. Tendo estudado na
França, durante o exílio de seu pai, Guel recebeu influências do chamado Cinema Verdade
(Cinéma vérité), pensado e discutido, mormente, por Jean Rouch. A característica principal
desse movimento cinematográfico era a tentativa de retirar do cinema uma condição de objeto
pronto, sem considerar o processo de feitura, sem levar em consideração o modo como as
próprias pessoas que eram filmadas poderiam se ver diante das telas. Em outras palavras, retirar
a ideia de verdade das cenas propostas pelo cinema documentário. Guel Arraes foi discípulo de
Jean Rouch e, embora tenha seguido outros caminhos na televisão, levou consigo a ideia de
experimentar, de retirar a transparência do cinema, tão cara ao cinema clássico hollywoodiano.
Redescobrir os programas de televisão dirigidos por Guel Arraes para se pensar nos
desdobramentos de suas ideias, de suas experiências, revela uma fonte muito rica de
informações, assim como uma fonte muito rica de barulhos, como os do rock nacional a plenos
vapores e pulmões, aos gritos de uma geração que viu o restabelecimento da democracia e a
televisão ganhar novas formas, novos contornos. Como assinala o próprio Guel Arraes (2008,
p. 329): “Os programas que a gente fez foram programas que tiveram audiência, mas não posso
dizer que foram sucessos de audiência estrondosos: uns fizeram mais sucesso, outros menos,
mas todos fizeram tanto barulho que a lembrança que tenho hoje deles é que tiveram uma grande
audiência.”

6

O escritor é aquele que viu demais, que ouviu demais, que foi atravessado demais pelo que viu e ouviu, que se
desfigurou e desfaleceu por isso que é grande demais para ele, mas em relação ao que ele só pode manter-se
permeável se permanecer numa condição de inacabamento, imaturidade, imperfeição, fragilidade. (PÉLBART,
2000, p.138)
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1.2 A experiência televisiva de Os normais
No cinema, as coisas repercutem e duram. Se você faz um programa de televisão
inovador, sai uma notinha no jornal e depois se esquece. Na televisão, há
repercussão, mas parece que as coisas não vivem, não ficam.
Guel Arraes
Qualquer indústria precisa de um setor de experimentação, nós somos esse espaço
lá [na Globo]. Nós apresentamos novos formatos e, quando a experiência dá certo,
eles acabam sendo incorporados à programação.
Jorge Furtado

Compreender melhor como se dá uma experiência na televisão é, também, vasculhar,
perscrutar um objeto de estudos que está diretamente relacionado ao mercado, que precisa
manter certos padrões (ou romper com eles de forma lenta, cuidadosa) para que permaneçam
no ar, na grade de programação. Arlindo Machado (2000), em um texto em que propõe levar a
televisão a sério, discorre sobre como a televisão está entre o mercado e a necessidade de criar
programas inteligentes, que saiam ou fujam da ideia de que a televisão, ela mesma, não seja
apenas um meio (media), mas que consiga desenvolver sua própria linguagem, uma linguagem
que pode ser artística, política, educativa.
A impressão que se tem é de que, na televisão, não existe nada além do trivial. Por
mais que pareçam avançar os estudos sobre esse meio, permanece muito amplamente
disseminada a ideia antiga de que a televisão é um “serviço”, sistema de difusão, fluxo
de programação, ou, numa acepção mais “integrada”, produção de mercado. Segundo
essa concepção, o que importa não é o que acontece de fato na tela, mas o sistema
político, econômico e tecnológico no qual se forjam as regras de produção e as
condições de recepção. Eis por que as atenções quase nunca se voltam para o conjunto
dos trabalhos audiovisuais que a televisão efetivamente produz e a que espectadores
efetivamente assistem, mas para a estrutura genérica do meio, entendida como
tecnologia de difusão, empreendimento mercadológico, sistema de controle políticosocial, sustentáculo do regime econômico, máquina de moldar o imaginário e assim
por diante. (MACHADO, 2000 p. 16)

Pensar a série Os normais como uma experiência televisiva passa por um caminho no
qual produtores, roteiristas, realizadores mantêm o ato de criar como algo essencial, como algo
que jamais deve ser perdido de vista quando se olha para a televisão, quando se assiste a ela7.
A ideia deste texto é refletir sobre como se con-formou a série Os normais, bem como versar
7

A professora e pesquisadora na área de produtos televisivos, Anna Balogh (2002), salienta que há certo descaso
por parte da academia por não reconhecer os estudos de televisão com a devida atenção que estes requerem.
Estaríamos em um país com cerca de 97% de residências com aparelhos televisores somente assistindo à televisão,
sem pensar sobre este ato com mais cuidado, reproduzindo suas falas sem as discussões que elas possibilitam. Nas
palavras da autora: “Temos o hábito de ver TV, no entanto os hábitos são enganosos, fazem adormecer nosso senso
crítico, pensamos conhecer a fundo aquilo que faz parte do nosso cotidiano, e as mudanças mais sutis, as
características mais marcantes nos escapam” (BALOGH, 2002 p.20)
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sobre algumas de suas principais características. Como primeiro movimento para se entender
uma experiência televisiva, surgiu a ideia de um passeio por algumas matérias de jornais,
publicadas à época de sua estreia. Essa investigação foi bastante reveladora, sobretudo porque,
a partir dos discursos produzidos por jornalistas, críticos e críticas (por vezes, alguns leitores e
leitoras), é possível perceber como o que apresenta Arlindo Machado (2000) sobre como os
programas televisivos transitam por uma corda bamba, entre a necessidade de comunicar e ter,
ao mesmo tempo, um cuidado estético.
A série Os normais surge, em princípio, como uma experiência que teria duração de 12
episódios. O ator Luís Fernando Guimarães propôs uma série que versasse sobre a vida de um
casal, indicando Fernanda Torres para ser sua companheira de gravações. Sob a direção geral
de Guel Arraes, formou-se uma equipe com José Alvarenga Jr na direção e Fernanda Young e
Alexandre Machado como principais roteiristas. A partir desse encontro que parece ter sido um
encontro de afinidades, uma vez que essa tríade desenvolverá outros trabalhos em conjunto 8, a
série foi desenvolvida e teve sua estreia bastante anunciada na grade de programação da
emissora. A experiência e o peso de outros programas dirigidos por Guel Arraes e, também, a
presença de Luís Fernando Guimarães, foi bastante ressaltada por alguns jornais. Em uma
reportagem da Folha de São Paulo, do dia primeiro de junho de 2001, data em que a série fez
sua estreia, Laura Mattos utiliza no próprio título da matéria uma referência que é bastante
significativa: “Os normais”, neto do “TV Pirata”, tem estreia hoje9. A ênfase nos trabalhos
anteriores de Guel Arraes foi uma forma encontrada de tentar perceber o tipo de humor que um
casal de classe média, moradores da zona sul da cidade do Rio de Janeiro, poderia oferecer. A
ideia, por exemplo, de conversar com a câmera foi ressaltada nessa reportagem. Alguns trechos
dos cinco primeiros episódios foram exibidos com exclusividade à imprensa e, segundo Laura
Mattos, causaram a alguns a impressão de que não se obteria o mesmo grau de piadas
interessantes como no TV Pirata.
A crítica assinada por Armando Antenore, publicada na Folha de São Paulo no dia oito
de junho de 2001, acompanhou o pensamento de alguns dos jornalistas indicados por Laura
Mattos. Antenore não viu nada de anormal em Os normais (o título da crítica é Cadê o anormal
8

Interessante ressaltar que o próprio diretor, José Alvarenga Jr, mais tarde também se torna diretor de núcleo. Guel
Arraes comenta em seu depoimento como, muitas vezes, os trabalhos começam a se diferenciar e a tomar rumos
distintos a partir adas visões de mundo e de modo como os programas de televisão são desenvolvidos. No caso de
Josá Alvarenga Jr, por exemplo, é possível pensar que os programas ganham outras características, marcas estilísticas do próprio diretor e da equipe que se formou a partir daquele encontro. A tríade Alvarenga, Young e Machado
continuou produzindo em conjunto. Outras comédias seriadas produzidas em conjunto foram: Os aspones, Minha
nada mole vida, Separação?!, Macho Man, Como aproveitar o fim do mundo, O dentista mascarado.
9
Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u14071.shtml (Acesso em 22. 10.2017)
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em “Os normais”10) e também faz um apanhado sobre o humor na televisão, referindo-se a
outros programas capitaneados por Guel Arraes.
"Os Normais" descende de outra escola, que incendiou a televisão brasileira o finzinho
dos anos 80 e, desde então, divide a cena com a velha guarda. É a escola do "humor
anárquico", expressão frequentemente usada para designar a comédia que se libertou
da gangorra "caco"/bordão. O telespectador, aqui, tem a impressão de que nada lhe
condiciona o riso. Abolem-se as repetições, as claques automáticas e, ainda assim, o
público ri. Parece que a gargalhada não depende mais de regras. Pura ilusão. Há, sim,
uma regra implícita, que norteia a graça dos novos tempos: a surpresa. Se o humor
dos bordões alimentava a platéia com o açúcar da mesmice, o humor anárquico deve
pegá-la no contrapé. Precisa surpreendê-la, quase desconcertá-la. Não à toa, Guel
Arraes invocou a dessemelhança na entrevista de corredor. Ele sabe que, se não
oferecer às feras algo "diferente", estará rondando o insucesso. Na seara em que se
embrenhou, a surpresa é a alma do negócio. (ANTENORE, 2001)

Ao mesmo tempo em que Os normais parecia não estar entre o gosto dos críticos e
sempre ser vista como uma produção respaldada em produções anteriores de Guel Arraes, a
série também foi observada, por alguns articulistas, sob um ponto de vista que pensava as
próprias característica da televisão, do fazer e produzir conteúdos televisivos. A série, aliás,
havia obtido um bom índice de audiência, conforme reportagem de Daniel Castro sobre Ibope,
com data de 05 de junho de 200011, tendo mais pontos que outros programas do horário, o que
lhe rendeu, já de início, comentários sobre sua continuidade. Barbara Gancia, em artigo no qual
analisa o programa12, alega que Os normais coloca em jogo alguns critérios, alguns paradigmas
da própria produção de programas de humor e, por isso, a série tenderia a sair do ar.
O humorístico "Os Normais" deve sair do ar em breve. Não, não se trata de uma
informação em primeira mão. A constatação de que o mais novo projeto da TV Globo
está fadado ao insucesso foi feita empiricamente por esta humilde datilógrafa que vos
fala, na última sexta, ao assistir ao programa pela primeira vez. Pode escrever: não vai
levar mais de mês, mês e meio, para que "Os Normais" seja engavetado. Por quê? Eu
explico. Ao ver Luís Fernando Guimarães, Fernanda Torres e Cláudia Raia em ação,
fui arremessada de volta no tempo, para uma época menos batráquia, em que a "TV
Pirata" reinava soberana. Quando o programa foi chegando ao ápice e Cláudia Raia
(ex-Tonhão) soltou a "boutade" de que seu apartamento era "igual a pinto de japonês,
pequeno, mas limpinho", não tive mais dúvidas. "Os Normais" finalmente conseguiu
quebrar o monopólio do humor no país, que há anos vem sendo praticado pelas
famosas Organizações Tabajara, o grupo de empresas conhecido internacionalmente,
cuja maioria das ações pertence ao pessoal do Casseta & Planeta. Sei que, a esta altura,
o arguto leitor deve estar se perguntando: "Se o programa é tudo isso, por que vai ser
tirado do ar, dona sabidinha?". Ninguém pergunta e "Barbara Responde": porque não
é de hoje que deixou de existir vida inteligente em nossa TV aberta. Se a Globo
desconhecesse essa verdade dolorosa, por que teria colocado o programa no infame
horário do adiantado da noite de sexta-feira? Um produto com a qualidade de "Os
Normais" não deveria estar no horário nobre de uma terça-feira, por exemplo? É para
você ver, meu caro leitor, como caminha a humanidade: o Sérgio Mallandro tem
10

Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq0806200112.htm (Acesso em 22.11.2017)
Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq0506200104.htm (Acesso em 22.11.2017)
12
Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq1806200104.htm (Acesso em 22.11.2017)
11
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emprego garantido. Já o ótimo seriado está sendo testado, feito rato de laboratório, em
um horário esdrúxulo. O resultado é que seu público-alvo ainda não viu e não está
comentando. E, sem repercussão, a vaca vai para o brejo. Agora você aposta um picolé
de limão como "Os Normais" está com os dias contados? (GANCIA, 2001)

Barbara Gancia não acertou em seu palpite, mas deixa um relato interessante sobre como
uma série demanda esforços na sua feitura, de como é preciso lutar contra o tempo, contra as
forças que regem o fazer televisivo. E isso reforça o quanto o caráter de experimentação, muitas
vezes, deixa um programa de televisão à deriva, no aspecto de incerteza sobre sua continuação,
sobretudo se há limites para a suposta liberdade de experimentar com a linguagem televisiva.
Como a ideia do programa era, em princípio, se aprofundar nas maluquices e esquisitices do
dia a dia de um casal, o sexo se torna uma questão importante, mas retratá-lo em um programa
de televisão aberta enseja alguns cuidados. Conforme foi possível observar em uma notícia
publicada em 15 de outubro de 200113, houve boatos sobre possível censura a um dos episódios
da série, devido ao tema abordado e que estava relacionado a sexo. O jornalista Daniel Castro
comenta sobre esse fato:
A TV Globo jogou fora um capítulo inteiro do seriado "Os Normais", que já estava
gravado e custou cerca de R$ 80 mil. A decisão foi tomada por Mário Lúcio Vaz,
responsável pela área artística da emissora, que achou "muito pesado" o principal
assunto do episódio: sadomasoquismo. A informação foi confirmada pela Central
Globo de Comunicação. O episódio, "Tédio É Normal", tem participação especial de
Daniel Dantas e deveria ir ao ar neste mês. A emissora ainda não decidiu se irá refazêlo ou não. No programa, segundo Alexandre Machado, um dos roteiristas de "Os
Normais", os protagonistas Rui (Luiz Fernando Guimarães) e Vani (Fernanda Torres)
estão muito entediados e resolvem quebrar a rotina sexual, buscando "novas
experiências". De acordo com Machado, não há sequer insinuações de cenas de sexo
com sadomasoquismo. Apenas aparecem personagens vestidos com roupas de couro
apertadas e apetrechos sadomasoquistas, como chicotinho. "Não tem nada de
anormal", diz Machado. Mário Lúcio Vaz, ao assistir à fita do programa, concluiu que
as imagens eram inadequadas mesmo para o horário do seriado cômico, exibido por
volta das 23h, às sextas-feiras. É a primeira vez que "Os Normais" sofre censura. O
programa já tratou de assuntos "picantes", como a infidelidade, e mostrou personagens
"exóticos", como "drag queens". (CASTRO, 2001)

Dessa notícia, torna-se interessante ressaltar o valor de custo de cada episódio. Aqui fica
bastante exposto o quanto há de esforço e de dinheiro gastos para se produzir uma série como
Os normais. Ademais, a ideia de censura leva a outras considerações sobre o quanto de
interferência poderia existir no processo criativo. À época, os roteiristas Fernanda Young e
Alexandre Machado ainda não dotavam do capital simbólico, para me utilizar de um termo de
Pierre Bourdieu, que detêm na atualidade, ou seja, no campo em que há disputas por ganhos
(simbólicos, culturais, sociais e econômicos), os roteiristas ainda não detinham tanta influência

13

Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq1510200104.htm (Acesso em 22.11.2017)
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sobre o que produziam. À medida que a série foi se apresentando como um produto importante,
para além de suas características criativas, mas sobretudo suas possibilidades econômicas
(nunca é demais lembrar que Rui e Vani se tornaram um dos casais mais ressaltados e
reconhecidos de sua época), o capital simbólico dos roteiristas também aumentou. O episódio,
por fim, foi ao ar em nove de novembro de 2001, com o título de Cair na rotina é normal. Não
foi possível verificar se houve cortes na edição de partes do episódio, mas, a partir das imagens
apresentadas, é possível visualizar Rui e Vani vestidos em trajes de couro, com chicotinho, o
que leva a crer que a interferência da qual fala a reportagem não foi observada.

Figuras 1 e 2: Imagens do episódio Cair na rotina é normal

Figuras 3 e 4: Imagens do episódio Cair na rotina é normal
Ainda sobre questão do papel dos roteiristas na série, há uma interessante entrevista
concedida à Carla Meneghini, publicada no dia 24 de fevereiro de 2002, no jornal A folha de
São Paulo14:
14

Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u21572.shtml (Acesso em 16/12/2017)
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Qual a sua opinião sobre o humor que vemos hoje na TV?
Alexandre - Sinto falta de humor de esquetes e de um humor de tipos um pouco mais
ousado e criativo. É possível, vide programas como "Saturday Night Live" e o extinto
"Kids In the Hall".
Por que é tão difícil renovar o humor na TV brasileira?
Alexandre - É difícil? Tem alguém tentando sem conseguir?
Qual é o segredo de "Os Normais"?
Fernanda - Ideologia, embora as pessoas não costumem incluir ideologia entre os
pressupostos de um programa de televisão, dada a natureza descartável do veículo.
Mas o bom pop é sempre calcado numa boa intenção. Nossa ideologia foi, desde o
começo, fazer um humor que respeitasse a inteligência das pessoas e que não fosse
um humor depreciativo, do tipo "olha como somos todos uns merdas, como o país é
uma porcaria e como ser ignorante é engraçado".
Alexandre - Optamos por um caminho que fosse, além de divertido, instigante e
provocante. O telespectador termina de assistir a um episódio e pensa: "O que será
que esses caras vão inventar na semana que vem?". Isso faz desenvolver com o público
um tipo de relação sadia de fidelidade, que não se baseia na dependência, mas no
afeto.
Vocês esperavam tanto sucesso?
Alexandre - Não posso negar que tinha uma forte intuição de que o programa ia dar
o que falar. Sabia que alguns ingredientes incluídos em sua fórmula iam mexer com
as pessoas.
Fernanda - Sucesso é uma palavra perigosa, principalmente no Brasil de hoje. Coisas
horríveis fazem extremo sucesso e coisas ótimas passam despercebidas pelo público.
Como vocês criam? O fato de vocês serem casados ajuda?
Alexandre - A intensidade do trabalho é tal que se mistura ao nosso dia-a-dia,
vencendo qualquer tipo de tentativa de planejarmos uma rotina. Nosso humor se
baseia na observação das pequenas maluquices de cada um.
Fernanda - Essa mistura complicada tem dado certo porque há muito tempo abolimos
as disputas de ego.
Quais são as suas principais influências?
Fernanda - O ser humano e suas esquisitices.
Que mudanças estão previstas para a segunda temporada do programa?
Alexandre - Devemos investir nas coisas que deram mais certo no ano passado. Não
sei se chamaria isso de mudança ou apenas de natural amadurecimento. Claro,
pretendemos avançar um pouco mais os limites, porque, em televisão, quem fica se
repetindo assina seu atestado de óbito.
Há restrições feitas aos textos, relativas, por exemplo, à abordagem da sexualidade?
A Globo já fez cortes?
Fernanda - As restrições começam em nós mesmos, e são todas ligadas aos limites
do bom gosto. A Globo jamais atrapalhou, muito pelo contrário: desde o começo, nos
surpreendeu com sua abertura à temática do programa.
Alexandre - Meu sonho dourado é conseguir que os personagens possam falar da
maneira que as pessoas falam em suas casas, em seus trabalhos. Isso ainda não é
possível na televisão de nenhum lugar do mundo, pois algumas palavras ainda sofrem
com o suposto peso de sua fonética. Por exemplo, no programa chamamos o órgão
sexual masculino de "pinto", o que já foi uma conquista, mas todos nós sabemos que
em suas casas as pessoas têm um maior e mais divertido espectro de opções,
principalmente as que começam com a letra "p". Mas esse não é um problema ligado
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à Globo -na NBC ou na CBS, as sitcoms também têm que usar apelidinhos mais tolos
para partes indiscretas do corpo.
Por que o Rui trai mais que a Vani no seriado?
Alexandre - Porque os homens traem mais que as mulheres.
Como será a intervenção de Rui e Vani no "Big Brother Brasil"?
Alexandre - É uma espécie de teste para descobrir quem é o mais normal de lá e o
mais esquisito. O principal dos "reality shows" não é o humor. Os momentos de humor
ali são incertos e variados.

Conforme o discurso dos roteiristas, não havia interferência ou restrições aos textos
propostos, o que leva a uma interpretação de que a possível censura a um dos episódios ou foi
mera especulação ou revela que os roteiristas, como forma de preservar seu capital simbólico
adquirido ao longo dos episódios anteriores, jamais mencionariam sobre essas interferências.
Mas a entrevista também traz algo interessante de se ressaltar que é a visão dos roteiristas sobre
a ideia de experimentação e como eles entendem que, em programas de humor, não é possível
ficar repetindo fórmulas. Desse fato, há o que será mais aprofundado posteriormente nas
análises empreendidas, sobretudo como o caráter da metalinguagem ajuda a série Os normais
a ficar se reinventando ao longo dos episódios, como marca estilística da própria série.
O casal da série Os normais também atuou fora de seu horário estabelecido, realizando
algumas inserções e aparições durante a Copa do Mundo, em 2002. Rui e Vani animavam o
início da transmissão dos jogos do Brasil, sempre com algumas piadas e situações envolvendo
temas de torcedores. Desse jogo, depreende-se como o casal ficou popularmente conhecido,
mesmo àqueles que não eram fãs ou não acompanhavam as aventuras de Rui e Vani.

Figuras 5 e 6: Imagens de Rui e Vani antes das transmissões da Copa do Mundo
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Figuras 7 e 8: Imagens de Rui e Vani antes das transmissões da Copa do Mundo

Figuras 9 e 10: Imagens de Rui e Vani antes das transmissões da Copa do Mundo

Figuras 11 e 12: Imagens de Rui e Vani antes das transmissões da Copa do Mundo
O término da série não significou seu desaparecimento das telas. Os normais deixou a
tela menor para ocupar espaços nas telas do cinema, com os filmes Os normais: o filme (2003),
sob a direção de José Alvarenga Júnior e Os normais 2: a noite mais maluca de todas (2009),
também sob a direção de José Alvarenga Júnior. É interessante ressaltar que muitas das
estratégias utilizadas ao longo da série, algumas que, inclusive, serão melhor apresentadas nos
capítulos de análise, não são transpostas para o filme. A metalinguagem, sobretudo com o
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recurso de quebra da quarta parede, por exemplo, não é muito utilizada ao longo da narrativa
fílmica. Optou-se por uma linguagem diferente, na qual os personagens jamais mencionam
participarem de um filme.
O primeiro filme é uma versão de como Rui e Vani teriam se conhecido e ficado noivos.
Com a premissa de que ambos estavam se casando no dia em que trocaram seus primeiros
olhares, o filme discorre sobre a história pregressa do casal. Cabe ressaltar, ainda que
brevemente, que a premissa do filme é incoerente com algumas das informações que constam
na série. Há episódios nos quais o casal revela algumas informações sobre como começaram
seu relacionamento, sobretudo como ficaram noivos e são informações que não se coadunam
com as apresentadas no filme.

Figura 13: Cartaz do filme Os normais o filme
O segundo filme foi o último retorno até o momento do casal da série15, e é possível
pensá-lo muito próximo do primeiro, ou seja, com estratégias narrativas distintas das estratégias
apresentadas na série, em que a metalinguagem não está explicitamente presente. Neste filme,
Rui e Vani vivem uma fase de mesmice em seu relacionamento, algo que, teoricamente e a partir
de uma ideia de Vani, poderia ser alterada com a abertura do casal a experiências sexuais com
uma terceira pessoa. A trama do filme, desse modo, é desenvolvida a partir de erros e acertos
15

Em vários sites de notícias, no ano de 2016, foram veiculadas matérias que versavam sobre um possível retorno
da série à grade de programação da emissora. Até o momento em que escrevo esta dissertação, não há confirmação
sobre quando e se realmente a série retornará.
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nesta busca, que ocorre durante uma noite. Na série, houve episódios em que Rui e Vani também
tentaram experiências sexuais com outras pessoas, o que também gerou bastante confusão e
tramas divertidas.

Figura 14: Cartaz do filme Os normais 2 A noite mais maluca de todas
Longe de esgotar o que a própria ideia de pensar um programa (ou formato) televisivo
enseja, o trabalho com a ideia de que muitas narrativas seriadas televisivas são experiências
permite verificar como fazer e criar na televisão são tarefas que demandam muitos esforços e
lidam o tempo todo com fatores externos e internos. Os normais é uma série que se apresenta
como uma experiência, bem por isso ensaia, lança-se ao desconhecido, ao mesmo tempo que
retoma os resultados de eventos pregressos. Não passou incólume pela crítica jornalística de
sua época, mas sobreviveu. Tornou-se experimento.
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2. Metalinguagem e televisão
Estamos próximos do despertar, quando sonhamos que sonhamos.
Novalis

Pensar a linguagem da televisão, em seus contornos narrativos e ficcionais, passa, por
vezes, pela tarefa de melhor compreender suas especificidades, suas formas de produzir sentido
e, portanto, comunicar. Um caminho, como aqui proposto, é tentar desvelar do fundo das
gavetas da própria televisão como ela fala de si mesma, como se apresenta diante de si. Em
termos mais abrangentes, como se verá, como a metalinguagem perpassa o fazer televisivo.
Dividimos este texto e três partes, quais sejam: uma reflexão inicial sobre o termo
metalinguagem e como alguns autores se apropriam deste termo, ao passo que também o
criticam e sugerem outras terminologias ao versarem sobre programas televisivos que falam
sobre si mesmos – torna-se importante ressaltar que os autores versam sobre qualquer programa
televisivo, sem especificar se se trata de narrativas ficcionais ou não; o segundo ponto do texto
é uma breve reflexão sobre a autorreflexividade, conceito desenvolvido, sobremaneira, por
teóricos do campo do cinema documentário. Aproveitando a incursão no cinema, mas pensando
releituras de teorias da literatura acerca do conceito de metaficção, apresentamos algumas
considerações sobre narrativas metaficcionais no cinema. Essas últimas se mostram
considerações que utilizamos para pensar a série Os normais, uma vez que estão mais próximas
das análises que empreendemos na série objeto de estudos.
2.1 O termo metalinguagem na televisão
Ao utilizarem o termo metalinguagem na televisão, alguns autores (SORELLE, 2009;
TORRES, 2016, entre outros) têm como princípio recorrer à etimologia e aos desdobramentos
do vocábulo metalinguagem (a linguagem que fala de si própria, se desvela), de modo a tecer
considerações acerca de como esse termo poderia ser utilizado na televisão. Entre estudiosos
que se dedicaram a pensar o fenômeno da metalinguagem, está o pensador russo Roman
Jakobson. Este linguista acreditava que para o desenvolvimento de uma ciência da linguagem,
para a qual o objeto Jakobson (2007) utiliza o termo “linguagem-objeto”, seria necessário
desenvolver uma linguagem capaz de falar sobre si mesma, ou seja, uma meta-linguagem.
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Assim, uma primeira consideração sobre a metalinguagem na televisão passa por pensar a
própria linguagem da televisão sendo utilizada para falar sobre si mesma.
O termo metalinguagem no âmbito da televisão, no entanto, parece precário, uma vez
que, como ressalta Torres (2016), a televisão atua em um registro de trabalho com imagens e
sons, possui características próprias, não pautadas apenas pela linguagem verbal ou escrita,
ainda que as comporte, em muitos de seus formatos. Ao pensar sobre esse fato, alguns autores
utilizam outros termos, como metatevê, metatelevisão, linguagem metatelevisiva e discutem
questões que estão relacionadas à autorreflexividade do fazer televisivo. Cabe ressaltar que a
ideia de metatelevisão está relacionada a todo e qualquer tipo de programa televisivo que se
volte ao fazer televiso, ficcionais ou não. Sendo assim, seriam vários programas que entrariam
neste conceito. A pesquisadora Carla Simone Torres (2016), ao traçar uma aproximação entre a
construção do que se compreende como processo metalinguístico com o processo
metatelevisivo, a partir de Spies (2004), menciona que a metatelevisão atua em uma esfera
ampla, formada por programas de autopromoção, programas que analisam outros programas e
programas sobre os diferentes processos e meios de colocar um programa no ar.
Umberto Eco (1984), em um texto em que relata sobre o surgimento da neotevê – um
quase contraponto ao que ele denomina de paleotevê, sobretudo no que concerne seu modo de
apresentar programas televisivos como telejornais e falar sobre si mesma –, introduz
interessante passagem sobre o ato de se descobrir se a televisão atua em um registro de forma
a falar de si ou a ignorar que opera recortes e manipula dados do mundo real. Ao discorrer sobre
os novos caminhos apontados na neotevê, Eco enfatiza algumas de suas características, como o
fato de a televisão deixar de esconder alguns mecanismos de captação, como a sensação de que
o que está sendo televisionado é feito por pessoas, e estas pessoas são as responsáveis por
segurar o microfone (que passa a aparecer na tela, ou “vazar”), bem como são responsáveis por
atender telefonemas e provar ao público que o que está se passando naquele momento, em um
programa de variedades por exemplo, dialoga, de fato, com o mundo real. Não sem ironia16, ele
apresenta um mecanismo interessante de análise para se perceber se a televisão atua em um
registro que se quer ficcional ou se está atrelada a um programa de informação e as possíveis
consequências que a ideia de se apresentar com fidelidade o ato de transmitir informações
possui. Para se atuar em um modo ficcional, para o autor, quem está por trás das telas não deve
olhar para as câmeras e dialogar com o público, como o fazem apresentadores de telejornais,

16

Umberto Eco chega a enunciar: “Depois de tantas dúvidas, finalmente uma certeza: a neotelevisão existe. É
verdadeira porque é certamente uma invenção televisiva.”
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de programas de auditório, entre outros. O ato de olhar faria com que quem fala represente a si
mesmo, ao passo que quem deixa de olhar para a câmera represente a um outro. O próprio Eco
ressalta a simplificação grosseira que essa explicação pode trazer, uma vez que o diálogo direto
com o público (a quebra da quarta parede) pode estar presente em programas televisivos
ficcionais ou não. Para fins de início de uma discussão acerca da metalinguagem na televisão
em programas de ficção, torna-se relevante para pensar um primeiro aspecto que ela inclui: ao
atuar em um registro de metalinguagem, a televisão não se preocupa em esconder suas câmeras,
seus microfones, seus aparelhos de captação de imagem. Mais que isso: a metalinguagem da
televisão é a própria televisão denudando-se diante de seu público, tentando demonstrar como
são feitos os truques, os cortes, os programas que atraem seus espectadores, sejam eles
programas televisivos ficcionais ou não.
Em uma aproximação do que propõe Ismail Xavier (2005) sobre opacidade e
transparência no cinema17, a neotevê de Umberto Eco trabalha no registro de se colocar como
mais opaca, em certa oposição ao conceito de transparência no qual ela era pensada na paleotevê,
ou seja, quando a televisão se utilizava de recursos para que o espectador não se apercebesse
de que o que se passava diante de seus olhos era cuidadosamente manipulado. Ter uma televisão
mais opaca significou que os próprios modos de se pensar os mais diversos programas
televisivos (ficcionais ou não) se tornou um elemento a mais a ser abordado por quem está
diante das câmeras. Yvana Fechine (2008), ao refletir sobre a construção do discurso televisivo,
não chega a apresentar uma aproximação entre os conceitos de opacidade e transparência
propostas por Ismail Xavier, mas, como ele, relê a ideia de discursos que se querem mais
transparentes ou discursos que se querem mais opacos. Ao longo da história do cinema,
costuma-se centrar o cinema clássico – sobretudo o hollywoodiano – como um cinema que se
queria mais transparente, ou seja, intentava-se propor ao espectador um verdadeiro mergulho
na narrativa, ao ponto de não deixar transparecer os mecanismos utilizados para este fim, como
alguns efeitos produzidos pela montagem, entre eles, o raccord.
há um tipo de discurso que se esforça para ocultar sua condição de discurso e há um
outro que, ao contrário, revela-se deliberadamente como tal. Se, genericamente, a
enunciação está para o enunciado, assim como a produção está para o produto, podemse associar tais discursos a dois grandes modelos enunciativos: um que ‘mascara’ e
17

Imail Xavier (2005) apresenta uma leitura sobre o percurso de cinema, ora com preocupações sobre sua criação
de realidade e todo o esforço a partir da construção de planos e elementos de montagem que corroboram para que
um filme seja transparente, ou seja, para que a tela seja uma janela para o mundo, ora revelando, também, as
modificações do cinema sobre a mudança do padrão de transparência, tornando a tela um lugar onde se percebe a
superfície na qual as imagens são colocadas de modo opaco, perceptível. Arlindo Machado, na introdução do livro,
diz o seguinte: “Quando o ‘dispositivo’ é ocultado, em favor de um ganho maior de ilusionismo, a operação se diz
de transparência. Quando o ‘dispositivo’ é revelado ao espectador, possibilitando um ganho de distanciamento e
crítica, a operação se diz de opacidade. (MACHADO apud XAVIER, 2005, p. 6)
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outro que ‘desmascara’ as ‘marcas’ do ato de realização naquilo que foi realizado. O
primeiro pode ser associado ao cinema clássico e o segundo, mais diretamente, ao
vídeo de criação. Entre os dois, interpõe-se o discurso televisivo que desliza através
dos seus diferentes gêneros ou dentre de um mesmo gênero, entre um e outro modelo
enunciativo. Podemos, assim, associar esses ‘desmascaramentos’ dos mecanismos de
mediação na TV a todos aqueles procedimentos que, de algum modo, exploram o se
fazendo dos próprios programas no momento mesmo em que estão indo ao ar. Em
maior ou menor medida, essa configuração enunciativa dilui-se hoje pelos mais
diversos gêneros televisuais, dos programas de auditório aos telejornais, das revistas
eletrônicas aos reality shows. (FECHINE, 2008 p. 56)

Do texto de Umberto Eco, também fica uma outra imagem que ele propõe: a imagem
de quando a câmera da televisão está supostamente capturando imagens é mostrada para o
público. Neste mesmo ato de mostração de uma câmera, no entanto, revela-se tão somente um
novo truque, uma vez que para se mostrar uma câmera em funcionamento é necessária outra
câmera, que não está exposta. Entre os truques e formas de apresentar o mundo, entre o mostrar
o que é feito e como é feito, a televisão se constrói e, neste ato, cria o que se pode compreender
como realidade televisiva.
François Jost (2009), ao comentar sobre a realidade na televisão, sintetiza algumas
questões que a ideia de realidade na televisão apresenta. Para que seja possível compreender
como a televisão atua, é preciso ter em mente que em todos os momentos a televisão opera
recortes e, por isso, constrói uma realidade televisiva, uma realidade que pode ou não dialogar
com o mundo real – aquele que nos é apresentado aos sentidos. Sobre como se dá a diferença
entre a percepção que temos do mundo e os mundos trazidos pela televisão, Elizabeth Duarte,
baseando-se no próprio François Jost, argumenta que:
O mundo se nos apresenta por todos os sentidos; no texto televisivo, somente algumas
dessas propriedades são transpostas para a superfície artificial do vídeo: são figuras,
não objetos do mundo. Além disso, as parcelas de real não correspondem a seleções
arbitrárias: é o que fica enquadrado, é o movimento das câmeras, é o trabalho de
edição e a sonoplastia, que determinam o que e como vai ser mostrado. Nesta
perspectiva, está-se frente a uma construção de linguagens, não mais ao real, mas a
uma realidade discursiva. (DUARTE, 2008 p.11)

A realidade criada pela televisão atua sempre em registros que operam recortes, bem por
isso oblitera o que não está no quadro, o que câmera não é capaz de captar. A depender da
estratégia utilizada por um programa, canal, emissora, a televisão estipula seus quadros de
realidade: alguns que, como apontado por Jost, caminham em direção ao fictício; outros, estão
imbuídos por um sentido de dialogar mais com o mundo real. No caminho ao fictício, torna-se
importante a apresentação de marcas, sinais de que o que está sendo veiculado corresponde ao
universo ficcional, ou, ao menos, que pretende ser uma análise, ensaio, discurso sobre o objeto
televisionado. O programa Casseta e Planeta Urgente, por exemplo, ainda que se apresentasse
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de forma jornalística, propunha perguntas e editava entrevistas de forma a expressar que se
tratava de um programa de humor e, no fundo, uma paródia a reportagens e a telejornais. Não
havia intenção de manter efeito de transparência na edição: a montagem com transições muito
rápidas e os efeitos sonoros e gráficos tornavam bastante evidente o caráter de ficção do
programa. Quando se caminha para a ficção, torna-se importante estabelecer uma oposição ao
que se considera como mundo real. Em um telejornal que tenha o intuito de apurar um fato
jornalístico, não há intrusões tão marcantes de elementos expressivos de edição, sonorização,
ou seja, há uma tendência de transparecer mais do que ser opaco18.
Márcio Serelle (2009) utiliza-se do termo metatevê para refletir acerca de alguns
programas nos quais os processos mediadores são enfatizados, quais sejam, programas em que
a opacidade é privilegiada. No início de suas considerações, no entanto, Serelle aponta para o
fato de que a transparência na televisão é um valor caro aos processos de mediação. A partir de
Marcondes Filho, o autor relembra a ideia de medium, ou seja, um meio que se apaga para
facultar a percepção das formas do objeto a ser transmitido e como essa ideia de ser apagado
foi importante para o desenvolvimento da linguagem televisiva, bem como sua consolidação na
cultura. As imagens televisivas não possuíam a opulência imagética das imagens no cinema,
mas eram capazes de realizar transmissões ao vivo e de estar presentes nos mais diversos
lugares, desde um campo de futebol a um campo de guerra. Ainda que empregassem certo
esforço na transparência, a televisão sempre reconheceu sua mediação e, no que Serelle
denomina de metatevê, parece ter angariado o gosto do público no ato de demonstrar sua
concretude, suas formas de falar sobre si mesma.
Se as formas da metatevê não são propriamente recentes – vestígios do “mirar-a-simesmo” televisivo podem ser encontrados já nos programas de Ernie Kovacs, nos
anos 1950 –, a naturalização e difusão delas principalmente para além do âmbito
cômico, abrangendo, por vezes, de forma híbrida, o jornalístico, o ficcional e o
publicitário, parecem ser traços pertinentes da programação contemporânea, em que
a televisão tornou ainda mais perceptível sua concretude ao narrar a si mesma.
Colocando em quadro, como dissemos, seu próprio processo de mediação, como se a
realidade a ser apresentada fosse justamente aquela referente à interioridade do meio
de comunicação, a metatevê parece sustentar que a linguagem dessa mídia não é
apenas fenômeno mediador, mas experiência autêntica a ser vivenciada e desejada.
(SERELLE, 2009 p. 170)

18

Em telejornais, o fato de não demonstrar como suas reportagens operam recortes e, bem por isso, apresentam
uma visão de mundo, com uma ideologia por trás dela, revela uma presença de critério de verdade do que é ali
colocado. Quanto mais grafismos e edições opacas, mais descontraído aparenta o que se está mostrando na tela.
Sobre esse assunto, ver Dramaturgia do acontecimento no telejornal: a emoção no palco da notícia, de Luiz Marfuz.
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2.2 Reflexividade ou Autorreflexividade
O fato de a televisão voltar-se para si mesma permite que suas narrativas incluam, em
suas tramas, elementos que fazem parte do universo de produção e realização de um conteúdo
televisivo e, mesmo, problematizar o ato de desenvolver um programa televisivo. A ideia de
reflexividade (ou autorreflexividade) é lida por Torres (2016), a partir de um apoio em teóricos
no campo do cinema documentário, entre eles, Bill Nichols. Por meio de uma interpretação
sobre o cinema documentário a partir de fases (há textos em que esse mesmo autor discorre
sobre modos do documentário, em contraposição à ideia de gênero ou subgêneros, como ocorre
no campo ficcional com drama, comédia, filme policial, western etc), Nichols assim explica o
termo autorreflexivo:
Mais recentemente parece ter-se iniciado uma quarta fase, em que os filmes assumem
formas mais complexas, que tornam mais visíveis os pressupostos estéticos e
epistemológicos. Esse novo documentário autorreflexivo mistura passagens
observacionais com entrevistas, a voz sobreposta do diretor com intertítulos, deixando
patente o que esteve implícito o tempo todo: o documentário sempre foi uma forma
de re-presentação, e nunca uma janela aberta para a “realidade”. O cineasta sempre
foi testemunha participante e ativo fabricante de significados, sempre foi muito mais
um produtor de discurso cinemático do que um repórter neutro ou onisciente da
verdadeira realidade das coisas. (NICHOLS, 2005, p.59)

Com as considerações de Nichols, é possível verificar como o cinema documentário
desenvolveu a ideia de filmes que se centram no ato de se fazer um filme e não apenas revelar
o modo como é feito um filme, assim como ele (o cinema documentário) desenvolveu caminhos
para falar sobre seu próprio ato de se aproximar de determinados temas, conceitos, questões
que suscitaram (e suscitam) respostas dos cineastas. Mostrar-se diante delas, no modo como a
complexidade dos temas trazem possibilidades muito distintas de abordagem e, muitas vezes,
de se apresentar não apenas uma visão de mundo, mas a proposição de um debate, foi um dos
recursos apontados pelos documentaristas ao longo do tempo, tendo, sobremaneira, na virada
da década de 1980 para 1990, se apresentado enquanto um caminho bastante comum. A despeito
dessas produções mais contemporâneas, o principal exemplo utilizado pelos pesquisadores
sobre o caráter autorreflexivo no documentário está no filme O homem com uma câmera (1929),
de Dziga Vertov. Neste filme, é possível visualizar o cineasta em seus caminhos pela cidade,
como ele capta o espírito de pessoas se movimentando pelas ruas, buscando trabalho ou
trabalhando, caminhando ou andando de trem, mais que isso até: aponta a câmera para o próprio
cineasta no seu ofício de captar tudo o que será mostrado nas telas. Além disso, há o processo
de montagem do filme que se mostra opaco, mostrando-se como um filme e, portanto, como
um objeto passível de desenvolver dispositivos visíveis de produção de efeitos.
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Acreditamos que a ideia de autorreflexividade, na televisão, ganha contornos bastante
distintos do cinema documentário, uma vez que são raros os programas televisivos que
aprofundam questões sobre o próprio ato de se fazer televisão, ao menos de forma tão explícita
como em muitos filmes documentários. A autorreflexividade na televisão pode surgir em
momentos de determinados programas. Em Os normais, como será visto na análise, há uma
menção sobre as preocupações dos personagens acerca da apresentação de um programa que
prenda a atenção dos telespectadores, mas se trata de uma menção passageira. Em nenhum
momento, realizadores e atores discutem o que estão apresentando, a forma como estão
apresentando o programa. A autorreflexividade também pode embasar a construção de
programas. Um exemplo próximo à ideia de autorreflexividade está em Cena aberta e Profissão
repórter, analisados por Torres (2016).
2.3 Narrativas metaficcionais no cinema
No cinema ficcional, há implicações de outros termos que trabalham no intuito mais de
compreender a narrativa do que colocar um aspecto de autorreflexividade como questão ao
próprio fazer cinema. Percebe-se, em alguns autores, a ideia de trabalhar inclusive com o termo
metalinguagem, o que denota preferência na inserção da compreensão da narrativa e seus
contornos ficcionais a partir do ato de se criar como elemento que as caracteriza, em
contraponto ao ato de refletir sobre o processo de se mostrar diante das câmeras e as implicações
deste ato. Danielle Crepaldi Carvalho (2017), por exemplo, utiliza o termo metalinguagem e
lembra como ao longo da história do cinema de ficção, é possível pensar que a presença da
metalinguagem é contemporânea à invenção do dispositivo fílmico.
A presença da metalinguagem no cinema é contemporânea ao surgimento do
cinematógrafo, respondendo, quiçá, à curiosidade fomentada pelo dispositivo desde a
exibição pública das primeiras vistas, em 1895. O afastamento do rótulo de “arte”,
bem como a impossibilidade técnica de se contarem histórias que obedecessem às
intrincadas relações de causa e efeito oriundas da estética clássica – dada a pequena
extensão dos primeiros rolos –, abre essas obras à experimentação. O espetáculo
cinematógrafo configurava-se, a princípio, pela exibição de uma sequência de fitas de
caráter descontínuo e temática variada, a contrapelo da narrativa aristotélica, cujas
regras ainda eram determinantes para a valoração das obras artísticas. O conceito de
“cinema de atrações”, cunhado por Tom Gunning, dá conta desse espetáculo de “pura
‘manifestação visual’, que se caracterizaria por um reconhecimento implícito da
presença do espectador, a quem a atração se confronta diretamente e de maneira,
digamos, exibicionista. (CARVALHO, 2017 p. 180)

Lauro Zavala (2007) também utiliza o termo metalinguagem, mas volta-se para uma
leitura que aprofunda temas expostos na teoria literária, no que diz, sobretudo, sobre as
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metaficções. Entre os autores que discutiram esse termo na teoria da literatura, está a pensadora
e pesquisadora canadense Linda Hutcheon. Para Hutcheon (1980), uma narrativa metaficcional
é aquela que fala sobre a própria ficção, isto é, que inclui o seu processo de fazimento no
decorrer da narrativa, ao ponto de Hutcheon utilizar o termo “narrativa narcisista”. Mais do que
contar uma história, trata-se de desvelar o processo de construção da própria narrativa. Em um
simples paralelo que a série objeto dessa pesquisa, é possível pensar que Os normais é uma
narrativa metaficcional porque apresenta seu modo de feitura ou, em certa medida, discute seu
status de programa televisivo. A partir desta explicação proposta por Hutcheon, Zavala (2007)
propõe que, no cinema, há duas estratégias de reflexividade e autorreferencialidade nas
narrativas fictícias: estratégias metonímicas e estratégias metafóricas. Na primeira, trata-se do
processo de o espectador reconstruir a possível articulação entre totalidade e fragmento, em um
processo de iteração que pode ser: iteração circular, quando o final é o próprio início, como
ocorre no romance Em busca do tempo perdido, de Marcel Proust e, também, no filme Amator
(1979) de Krzysztof Kieslowski; iteração diferida, quando cada repetição cria uma diferença,
como ocorre no filme O ano passado em Marienbad (1961), de Alain Resnais; iteração narrativa,
quando há um narrador frente à câmera, não pertencente à diegese fílmica, como em Sunset
Boulevard (1950), de Billy Wilder, quando o narrador que narra em off já está morto. Quanto
às estratégias metafóricas, Zavala propõe pensar como alguns elementos da construção da
narrativa são revelados ao espectador. O autor elenca como: condições por trás das câmeras,
quando se revela alguma questão que não estava aparente ao espectador, como no caso de E la
nave va (1983), de Federico Fellini, quando se mostra a cenografia; história por trás do
personagem, quando o ator sai de seu personagem e se dirige diretamente ao espectador, como
no caso de Tout va bien (1972), de Jean-Luc Godard; autor por trás do narrador, quando o diretor
ou o autor do texto se apresenta em algum momento para a câmera, como no caso de A entrevista
(1987), de Federico Fellini; por último, Zavala discorre sobre a ficção por trás da realidade,
quando há uma justaposição do plano ficcional com o plano referencial. Esta última estratégia
metafórica é bastante comum no cinema contemporâneo, utilizada, geralmente, com resultados
que tendem à ironia. São exemplos de filmes: A rosa púrpura do Cairo (1985), de Woody Allen;
O último grande herói (1993), de John McTiernan; os filmes de Terry Jones com o grupo
Monthy Python. Como filme mais antigo a também utilizar esse recurso, Zavala lembra
Sherlock Jr., de Buster Keaton.
No Brasil, um bom exemplo de narrativa metaficcional no cinema é o filme Sanduíche
(2000), de Jorge Furtado. Este filme inicia com a mostração de uma relação entre um casal.
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Depois, revela-se que o diálogo é um ensaio de um filme, depois há uma nova revelação de que
tudo está sendo teatralizado. Assim, o filme desdobra suas camadas e convoca o espectador a
sempre desconfiar do que está sendo transmitido. Até mesmo as últimas entrevistas, são
colocadas como parte de uma estratégia de ficcionalização do que é apresentado. As estratégias
expostas por Zavala (metonímicas e metafóricas) podem ser facilmente visualizadas neste
curta-metragem, inclusive para se perceber que, em um filme, mais de uma delas pode ser
utilizada.
2.4 Ainda sobre o uso do termo metalinguagem na televisão
Como é possível observar, ao pensar sobre metalinguagem na televisão há enormes
implicações para o uso desse termo. Como ponto de partida de nossa análise, mantivemos a
ideia de metalinguagem, assim como os autores que se dedicaram a estudar narrativas
metaficcionais no cinema, tendo em vista teorias propostas na literatura, sobretudo as questões
postas por Linda Hutcheon. Entendemos que mais do que uma linguagem que é utilizada para
falar de si mesma, a metalinguagem televisiva está imbuída em nuances, que, por vezes, são
opacas e visíveis, por vezes escondem-se nos discursos produzidos por meio de suas narrativas.
Seu ingresso (o ingresso da metalinguagem) nas narrativas é significativo pois muda parâmetros:
a metalinguagem cria desvios. No caso da série pesquisada, como será visto, é possível
aproximar os desvios presentes na ideia de justapor o plano ficcional com o plano referencial.
São os desvios com o uso da metalinguagem que tornaram a série um material bastante
interessante de análise. E é em busca desses desvios que, por vezes, funcionam como elementos
de comicidade, que se seguem os próximos textos analíticos.
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3. Metodologia
Antoine Compagnon, ao revistar a história do termo estilo assim tenta defini-lo:
[o estilo] pois, está longe de ser um conceito puro; é uma noção complexa, rica
ambígua, múltipla. Em vez de ser despojada de suas acepções anteriores à medida que
adquiria outras, a palavra acumulou-as e hoje pode comportá-las todas: norma,
ornamento, desvio, tipo, sintoma, cultura, é tudo isso que queremos dizer,
separadamente ou simultaneamente, quando falamos de um estilo.
(COMPAGNON,1999 p. 173)

O que desvia, o que ornamenta, o que estabelece pilares que são sustentados ou
destruídos ao longo do tempo: essa concepção vem ao encontro do que tivemos em mente ao
escrever um projeto sobre comédia televisiva, pois, ao que nos parece, elas (as comédias
televisivas) detêm uma enorme capacidade de se desviar, de se contrapor, de estar em um
processo de construção contínua. Para melhor compreender as nuances de estilo no âmbito
audiovisual, acolhemos a perspectiva de David Bordwell, pensador e pesquisador
estadunidense.
Bordwell chama atenção para o fato de ele pensar o cinema a partir do cinema. Assim,
em vez de recorrer às grandes teorias, como ele mesmo enfatiza, Bordwell preocupa-se em
desenvolver um método de análise que, não sem bastante ironia, ele denomina de “pesquisa de
nível médio”. E é o próprio Borwell (2005) quem enfatiza essa não necessidade de uma grande
teoria, sobretudo para que se desenvolvam pesquisas que aprofundem estudos acerca das
especificidades do cinema. Neste sentindo, Bordwell salienta como uma ciência empírica pode
ser útil para se resolver problemas filosóficos tradicionais, uma vez que não restringe
questionamentos acerca de uma totalidade, partindo, desse modo, de algo sempre concreto e
presente na narrativa fílmica. Bordwell lembra os estudos que refletem o pensamento da
modernidade no modo de se produzir narrativas. Para o autor, não houve um investimento
profundo por parte de pesquisadores em avaliar o ritmo da narrativa conjuntamente com o fazer
fílmico em tempos de modernidade, com acelerações de fluxos de trabalho, deixando que as
percepções filosóficas, muitas vezes, fossem mais salientadas do que a própria pesquisa em
arquivos de filmes.
Um pesquisador que opte por um viés próximo de Bordwell deve, portanto, sempre estar
em busca das percepções, pensamentos, crenças, desejos, intenções, planos, capacidades e
sentimentos que perpassam um artista no momento da criação de seus produtos e obras e como
esses elementos se dispõem na narrativa, como criam, denotam ou desenvolvem efeitos que
afetam o público. Seria essa uma forma de construir um conhecimento acerca da obra analisada;
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um tipo de conhecimento que pode, inclusive, servir tão somente à obra analisada, ou seja, sem
a pretensão de ser generalizado. Na análise que expomos de Os normais, por exemplo, há
elementos que só dizem respeito a esta série, pois somente naquele universo ficcional é possível
se utilizar das estratégias engendradas para aqueles personagens e aquelas situações, embora
tenham a possibilidade de se tornarem recursos estilísticos reaproveitados em outras séries.
Mais à frente, quando da análise da edição, ficará mais claro como um recurso, antes utilizado
em uma série, pode ser resgatado em outra e re-apropriado.
Ainda na esteira sobre a questão da singularidade de cada obra, Bordwell adiciona que
cada obra teria dispositivos próprios a serem descobertos. Ao pensar em como programas de
pesquisa (Bordwell prefere utilizar o termo “programa” em vez de teoria) se desenvolveram
nos últimos tempos e o conhecimento que foi possível alcançar com eles, Bordwell mesmo
ressalta que
Esses programas de pesquisa provaram, sobretudo, que não é preciso uma grande teoria
de todas as coisas para produzir um trabalho revelador em determinado campo de
estudo. Uma investigação das práticas empresariais da United Artists, das mulheres no
público cinematográfico do chamado “cinema das origens”, ou da padronização da
decupagem clássica, independe de qualquer pressuposto filosófico sobre subjetividade
ou cultura, ou de qualquer pressuposição metafísica, política, epistemológica (em
resumo, de qualquer comprometimento com grandes teorias). (BORDWELL, 2005 p.
70)

Ao iniciar suas reflexões acerca da história do estilo cinematográfico, David Bordwell
reflete como a aparência dos filmes pode ser elucidativa para se compreender como se constrói
determinada sensação no cinema. O tema da aparência dos filmes será abordado em seus
estudos, os quais revelam a importância de se conhecer o desenvolvimento histórico das
imagens, ou seja, como as imagens são vestígios de tendências.
Nossas imagens fornecem meros vestígios de tendências, sugestões de
desenvolvimentos complexos e sobrepostos. Por ora, eles servem para realçar fatos
simples esquecidos com excessiva frequência. A aparência dos filmes tem uma história;
essa história pede análise e explicação, e o estudo desse domínio – a história do estilo
cinematográfico – apresenta desafios incontornáveis para qualquer um que deseje
entender o cinema (BORDWELL, 2013 p. 17)

O estudo de estilo está muito relacionado ao desafio do qual fala Bordwell. Entender o
que permanece como escolha de determinado autor ou escolhas possíveis no contexto de uma
determinada época não é tarefa simples, muito menos rápida. Faz-se necessário compreender
como cada plano cria uma relação com planos anteriores que o antecederam, ao longo de um
percurso histórico. Investigar os vestígios parece, então, uma saída possível por parte do
pesquisador. Uma questão que também pode ser colocada é a de compreender que alguns
autores confiam em nossa sensibilidade e percepção adquiridas. Do contrário, não poderiam
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enfatizar alguns aspectos da narrativa em detrimento de outros. Em cinema, por exemplo, é
comum se deparar com filmes que enfatizam um apelo ao modo de se fotografar uma
determinada paisagem, ao passo que outros trabalham com a construção de paisagens sonoras,
compostas para que o sentido da audição seja mais articulado no momento da experiência
fílmica. Como será enfatizado mais adiante, a fotografia de comédias televisivas tem tendências
a reproduzir um tipo de fotografia: quadros bastante iluminados, nos quais a luz não ressalta
características marcantes ou expressivas dos personagens; os enquadramentos são feitos de
modo a permitir que a atuação dos atores seja ressaltada, entre outros.
Esses investimentos, ou ênfases, em determinado aspecto do filme somente são
possíveis se o espectador tiver referências de obras que o auxiliem a perceber um novo modelo.
Essas quebras, rupturas com modelos tradicionais ou clássicos são objetos para que um analista
de estilo possa se debruçar. No caso de comédias televisivas, como cada característica pode ser
enfatizada, de modo a ressaltar situações, falas, gestos com tons novos de comicidade. Na
análise que proponho, sobretudo sobre os aspectos metalinguísticos apresentados no decorrer
da série Os normais, torna-se relevante pensar que os espectadores são apresentados a um
universo ficcional no qual os atores (ou os personagens) podem conversar com a câmera
livremente e tomam como princípio que, a partir do momento em que conversam com o
telespectador, este reconhece como uma inserção de um elemento metalinguístico, o que não
impede a fruição da trama que se desenvolve. Quebrar um padrão de televisão, como já
apresentado por Umberto Eco, em que, quando se representa um outro jamais se olha para a
câmera, requer certa habilidade e certo conhecimento profundo de determinadas estruturas,
sejam narrativas, sejam das próprias expectativas em relação ao produto (ou obra) que o público
pode ter.
Há, também, uma questão importante que Bordwell levanta ao refletir sobre a história
do estilo cinematográfico. Trata-se da ideia de tradição. Muitos pesquisadores confiaram na
ideia de certa evolução do cinema ao passo que novas tecnologias permitiram escolhas por parte
dos diretores. Alguns, como lembra Bordwell, por se dedicarem ao estudo de técnicas, foram
taxados como empiristas ou formalistas, uma vez que abandonaram conceitos de estudos
presentes na sociologia, na cultura. Nesse debate, Bordwell se coloca ao lado dos pesquisadores
de estilo, refletindo que os estudos neste campo de pesquisa foram sustentáculos para que
muitas obras servissem de inspiração a novos cineastas. Ao analisarem um filme,
compreendendo escolhas e inovações operadas pelos realizadores, e, também, contribuírem
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para que esse filme se tornasse um clássico ou parte de um cânone, os historiadores do estilo
cinematográfico contribuem na história da feitura dos filmes.
Para apresentar a metodologia que foi empregada, busquei o texto de Bordwell em que
ele mesmo analisa o estilo de alguns cineastas. No início deste texto, que abre o livro Figuras
traçadas na luz, Bordwell coloca uma questão importante com a qual todo diretor, ao tentar
representar uma determinada situação posta na narrativa, se depara: o paradigma problema
versus solução. O autor expõe como as decisões tomadas em uma determinada cena podem ser
analisadas. Sempre que se tem um determinado tema a retratar, ele deverá gerar um problema
ao diretor. Este, por sua vez, buscará uma solução. O primeiro exemplo de Bordwell é pensar
como representar uma cena de jantar: como dispor os atores nesta cena? Como pensar os cortes
que não confundam o espectador? Como pensar luz e sombra envolvidas nesse processo? Que
tipo de atuação devem ter os atores para que a cena atinja um programa de efeitos engendrados
pela narrativa? Esses seriam, em linhas gerais, os principais problemas que devem ser
trabalhados pelo diretor no momento em que a câmera está posta para capturar as imagens.
Ainda que pareça ser um procedimento natural, uma vez que artistas recorrem a convenções
que foram sendo desenvolvidas ao longo do tempo, é possível verificar que cada escolha feita
pelo diretor resultará em um efeito diferente. As soluções encontradas, portanto, são matérias
de análise e reflexão por parte do pesquisador, que precisa desenvolver certa sensibilidade de
olhar para que consiga compreender o talento do diretor e a potencialidade do cinema, ou seja,
compreender o que ele apresenta como segunda natureza – a sensibilidade de realizar ações sem
que se tenha uma motivação explicitamente lógica e racional para tanto. O estudo da mise-enscène é, portanto, uma saída possível para o pesquisador, como ressalta Bordwell:
Uma poética do cinema visa o espectador e sua sensibilidade às imagens moventes,
aumentando sua capacidade de apreender tanto a inovação técnica quanto a
experimentação inteligente dos artistas envolvidos. O estudo da mise-en-scène
cinematográfica é a maneira ideal para desenvolver tal sensibilidade. (BORDWELL,
2008 p.32)

Em uma rápida retrospectiva histórica sobre os principais pensadores da mise-en-scène,
Bordwell lembra o pensamento de Bazin, para quem seria possível acreditar que existe uma
corrente que pensa a mise-en-scène próximo do que seria colocar em ação todos os elementos
da cena. Conforme lembra Bordwell (2008, p.33), “A tendência do diretor de mise-en-scène é
minimizar o papel da montagem, criando significado e emoção principalmente por meio do que
acontece dentro de cada plano.” Ultrapassando um pouco essa visão, há quem considere a miseen-scène como todas as escolhas que envolvem a construção de uma cena. Vale ressaltar o que
o autor traz à tona: o fato de muitos diretores trabalharem com roteiros prontos, sem a
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possibilidade de alterar a montagem que será efetuada por uma equipe diversa da qual ele está
trabalhando. Assim, diretores teriam apenas como escolher o que está ao seu alcance, ou seja,
teriam a possibilidade de alterar e intervir no modo como as cenas são conduzidas, na maneira
como os atores entram na composição do quadro e o modo como a ação se desenrola no fluxo
temporal. Muitas outras interpretações e concepções se seguiram; algumas delas eram um
contraponto ao que Bazin havia conceituado; outras, no entanto, adaptavam seu modo de pensar
e o ampliavam. O modo como interpreta cada visão apresentada sobre mise-en-scène se faz
possível uma vez que Bordwell pensa a partir de uma perspectiva que reflete sobre o estilo. O
próprio autor chega a conceituar estilo e expor suas considerações sobre motivos que o leva a
seguir por esse caminho:
O estilo do filme interessa, porque o que é considerado conteúdo só nos afeta pelo uso
de técnicas cinematográficas consagradas. Sem interpretação e enquadramento,
iluminação e comprimento de lentes, composição e corte, diálogo e trilha sonora, não
poderíamos apreender o mundo da história. O estilo é a textura tangível do filme, a
superfície perceptual com a qual nos deparamos ao escutar e olhar: é a porta de entrada
para penetrarmos e nos movermos na trama, no tema, no sentimento – e tudo mais que
é importante para nós. E já que os diretores são extremamente cuidadosos no
aperfeiçoamento dos meandros de seu estilo, nós nos sentimos compelidos a
mergulhar nos detalhes. Uma discussão completa sobre um filme não pode se deter só
no estilo, mas este deve ser alvo de minuciosa atenção. (BORDWELL, 2008 p. 57-58)

Seguindo com essa possibilidade de análise apresentada e após expor seu conceito de
estilo, Bordwell inicia alguns questionamentos sobre como seria possível descrever e analisar
o estilo de um filme de maneira pragmática ou como é possível explicar suas causas e
consequências históricas de maneira produtiva. Com o viés de apresentar uma metodologia que
abarque respostas possíveis para suas indagações, o autor apresenta quatro funções principais
do estilo: denotar, mostrar qualidades expressivas, função simbólica, função decorativa.
A função de mostrar qualidades expressivas de uma obra está relacionada à capacidade
que o cinema tem de comunicar sensações e expressões por meio da cor, da iluminação, da
interpretação dos atores, da trilha musical, pelos movimentos de câmera. Bordwell chega a
distinguir ao menos duas possibilidades ou caminhos para que se compreender como a
expressão ocorre no cinema. A primeira delas é quando o estilo apresenta qualidades de
sentimento, ou seja, quando um plano transmite, por exemplo, um sentimento de tristeza ou
melancolia. A segunda possibilidade expressiva está relacionada ao que um determinado plano
pode causar no espectador, como sentimentos de tristeza, alegria. Embora Bordwell considere
essas duas possibilidades, prefere enfatizar a primeira dimensão de expressão.
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A função simbólica diz respeito à produção de significados mais abstratos e conceituais.
Bordwell se apoia em alguns exemplos da pintura, ao refletir por exemplo que uma árvore pode
denotar tão somente uma árvore, mas, ao mesmo tempo, tornar-se um símbolo de fecundidade.
É possível, desse modo, entender que muitas imagens no cinema operam com o princípio de
sugerir significados mais gerais e abstratos. Elementos como cenário, cores, iluminação, e
associações musicais auxiliam na evocação de implicações simbólicas no cinema.
A função decorativa é a maneira que o estilo tem de operar por si mesmo, ou quando o
prazer visual da forma supera de longe o valor comunicativo da obra. Como o próprio Bordwell
coloca:
Em filmes narrativos, o estilo pode ser decorativo apenas neste sentido: a produção de
padrões opera por meio da justaposição ou sobreposição às outras funções estilísticas.
Em filmes não-narrativos, o estilo é pura decoração, criando padrões inteiramente
abstratos. Mas, já que a maior parte do cinema é narrativa, as qualidades decorativas
aparecem por acréscimo, como quando o cineasta cria padrões puros, ao mesmo tempo
em que denota um mundo ou comunica estados expressivos. (BORDWELL, 2008 p.
60)

Entre as quatro funções principais do estilo apresentados por Bordwell, o autor faz
questão de destacar a função denotativa, ou seja, a função que tem por finalidade a descrição
de cenários e personagens, a narração de suas motivações, a apresentação dos diálogos e do
movimento. “Essa qualidade é tão básica para o cinema que temos a tendência de passar por
cima dela.” (BORDWELL, 2008 p. 59) O autor destaca essa função por acreditar que essa é
uma função central do estilo e que, bem por isso, deveria ser o habitual ponto de partida de uma
análise estilística, uma vez que a denotação estilística serve para apresentar as informações mais
importantes para a narrativa que se desenvolve. Estar alerta ao dispositivo estilístico denotativo
proporciona abrangência e economia, pois permite reconhecer que a estilística de um filme é
onipresente, ininterrupta do início ao fim, em contraposição às funções simbólicas, pois nem
todo movimento de câmera toda mudança de uma figura no quadro, toda montagem manifeste
um sentido abstrato.
Como forma de advogar a análise de estilo partindo da função estilística denotativa,
Bordwell ressalta, também, a importância do princípio de direcionamento da atenção. Desse
modo, as ações postas na narrativa adquirem uma função que deve ficar bastante clara para o
espectador. Saber o que entra no quadro ou fica de fora é fundamental para a construção da
narrativa. “Em fotografia ou cinema, o quadro exclui muito mais do que inclui, e, dentro do
quadro, a composição, a cor e todas as técnicas de cada linguagem concorrem para ressaltar as
qualidades mais pertinentes à trama.” (BORDWELL, 2008 p. 63)
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A atenção que é comum se dar a imagens de rostos e corpos é, na visão de Bordwell,
também uma característica importante para se analisar em uma obra, pois, sobretudo o rosto, é
uma região que concentra muitas informações. Por meio de expressões faciais realizadas pelos
atores é possível denotar alguns estados da alma. O autor cita ao menos seis expressões faciais
básicas que parecem ser comumente reconhecidas em diversas culturas: felicidade, surpresa,
medo, tristeza, raiva, nojo e desprezo. Bordwell salienta como alguns cineastas exploram essas
expressões, acrescentando cada um à sua maneira, outros elementos, como iluminação,
composição e movimento. É possível depreender aqui que o uso desses elementos é bastante
revelador de um estilo desenvolvido por cada cineasta. O autor vai além disso: Bordwell pensa
como o ato contar uma história por meio de imagens consegue atravessar fronteiras culturais.
Isso teria se dado porque os estilos que vieram dominar o cinema se estabeleceram por meio de
tentativa e erro, lidando, também, com algumas disposições universais cognitivas e perceptuais.
Seguinte por esse raciocínio:
Todos os estilos de filme são arbitrários no sentido de que poderiam ter sido feitos de
outro modo, mas alguns estilos são mais eficazes para contar uma história do que
outros. Se você quer induzir o espectador a focalizar as reações dos personagens,
filmar de um ângulo que mostre rostos é mais eficaz do que filmar, digamos, de um
ângulo que mostre só sapatos. É claro que, se o diretor tem outras aspirações, tais
como criar um filme lírico ou uma narrativa experimental, então, escolhas estilísticas
incomuns são mais apropriadas, mas mesmo elas trabalharão com (ou contra) as
propensões perceptuais ou cognitivas do espectador. (BORDWELL, 2008 p.67)

Na perspectiva de Bordwell, o trabalho com o paradigma problema versus solução leva
aos diretores a possibilidade de criar e verificar o que já está estabelecido em uma determinada
tradição cinematográfica, o que não significa que a própria tradição sirva para que filmes
experimentais sejam produzidos. Nas palavras só autor:
A perspectiva da solução de problemas implica que cada questão pode ser respondida
de várias maneiras, trazendo muitas compensações. Algumas soluções são favorecidas
pela tradição. O artista herda um conjunto de práticas do ofício que, ao longo do tempo,
tornaram-se padrões estilísticos. No cinema, a emergência do influente estilo de
Hollywood, de grande penetração internacional, produziu uma base sólida tanto para
filmes conservadores como para filmes experimentais. (BORDWELL, 2008 p.71)

Ter a consciência de como é possível interferir na narrativa fílmica é algo imprescindível
para desenvolvê-la. Assim, saber o que cada plano denota parece ser uma tarefa de muita
responsabilidade para cada diretor. Partir deste princípio – o princípio de que é fundamental
para um estudioso de estilo admitir que as escolhas estilísticas atendem à denotação,
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principalmente por sugerir onde olhar e onde não olhar – auxilia a compreender vários tipos de
filmes, várias escolhas estilísticas, mesmo quando a escolha do diretor é por um elemento
simbólico. Se retornarmos ao que assinalamos sobre Bordwell acima, ou seja, um pesquisador
que se preocupa em estudar o cinema a partir do cinema, essa seria a passagem em sua
metodologia em que é possível encontrar uma reafirmação deste preceito. Como diria o próprio
Bordwell (2008, p.69), “o espírito do tempo não liga a câmera”.
Seguir o caminho, pelo estilo, pode ser então um início de percurso, um mergulho na
obra audiovisual pesquisada, como forma de tentar compreender como se dá sua textura
tangível. Ao longo das análises que se seguirão, há uma tentativa de melhor compreender a
experiência televisiva de Os normais, a partir da aparência da própria série, do modo como ela
foi engendrada narrativamente por meio de imagens, sons. Não é, de forma alguma, uma leitura
presa ao que Bordwell propõe. Ao contrário, é uma leitura a partir de Bordwell, do que este
autor propõe como importante de se analisar uma obra audiovisual, sem deixar que outros
elementos, para além do proposto, não sejam, também vistos. Para terminar com uma citação
de Bordwell, uma das raras vezes em que este pesquisador se permite utilizar uma linguagem
mais metafórica, as análises que se seguem tentarão compreender “a magia gravitacional dos
corpos desenhados com a luz da tela.” (BORDWELL, 2008 p. 69)
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4. Análises
Escrever endereça-se assim. Escrever é o pensamento endereçado, enviado ao corpo
– àquilo que o aparta, àquilo que o estranha.
Jean-Luc Nancy

A série Os normais foi ao ar entre os anos de 2001 e 2003. Apresentava como
características estruturais da narrativa a divisão em três blocos, sendo o primeiro a apresentação
de uma situação inicial, com o surgimento da(s) trama(s) para cada personagem. O segundo
bloco tendia a intensificar as ações no sentido de construir a trama e o terceiro bloco indicava
a resolução do conflito criado. Com mais de setenta episódios, a fórmula dos três atos se
mostrou bastante presente ao longo da série19, ainda que com algumas ressalvas.
As análises que se seguem tentaram empreender a difícil tarefa de aproximar um objeto
de estudos que pertence ao campo do audiovisual com a escrita. Intentamos, sempre que
possível, apresentar exemplos tirados por meio de imagens de cada episódio, na sequência em
que elas aparecem, muito na esteira de como vários autores que se dedicam a refletir sobre
cinema (e audiovisual, em geral) o fazem. Na análise, ainda, optamos por não trabalhar com a
ordem cronológica dos episódios e buscamos aproximar exemplos a partir dos temas que
expomos. Esse modo nos pareceu mais assertivo, uma vez que como se trata de um vasto
material, tornou-se mais interessante, a partir dos temas, incluir os episódios analisados.
4.1 Análise de personagens
A base lógica do casamento é o recíproco mal-entendido
Oscar Wilde

Ao término de seu livro A personagem de ficção, no qual expõe algumas considerações
introdutórias sobre o conceito de personagem, Beth Brait (1985) propôs a alguns escritores que
dessem seus pareceres sobre a criação desses seres que habitam o mundo atrás das mais variadas
máscaras, como a própria etimologia da palavra personagem sugere (PAVIS, 2011). O escritor
Antônio Torres, ao responder a Brait, disse o seguinte:
[os personagens] vêm do fundo de uma gaveta chamada memória. Aparecem quando
menos os esperamos. Rondam as nossas noites, nos perseguem por madrugadas a fio.
A princípio são imagens vagas, feições humanas de quem mal nos lembramos,
sombras de um passado que o presente quer resgatar. Convivo com esses seres durante

19

As aproximações aqui feitas com a ideia de três atos nem sempre são observadas em todos os episódios. Há
episódios em que a narrativa tem a ordem de cada ato alterada ou, mesmo, é apresentada pelos personagens que
revelam qual sua função na trama do episódio. Em Um dia normal, por exemplo, Vani e Ruy explicitam qual sua
tarefa no episódio. Ruy teria que beijar sua nova chefe para tentar retirar um vestígio de feijão em seus dentes com
o qual Ruy fez uma piada, ao passo que Vani tenta costurar uma cueca de Ruy na boca de um sapo, pois se sente
ameaçada por outra mulher.
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meses, às vezes durante anos, até pularem sobre o teclado. Engatada a primeira frase,
eles, os seres reais que serviram de ponto de partida para o romance, vão
desaparecendo e dando lugar ao que chamamos de personagens. Uma gente que se
cria, anda por suas próprias pernas e nos impõe o seu próprio destino. (TORRES apud
BRAIT,1985 p. 71)

A imagem criada por Antônio Torres parece significativa quando pensamos os
personagens de ficção, sobretudo o fato de eles “pularem sobre o teclado”. Na parte final de sua
fala, surge uma consideração ainda mais interessante para compreender personagens em sentido
mais amplo: essa gente começa a andar por suas próprias pernas, a impor seu destino. Saídos
de gavetas, casas, periferias, centros do mundo, os personagens realizam essa síntese da qual
fala Torres: ditam, de várias formas, o próprio destino da narrativa, em uma perspectiva que
está muito próxima da colocação de personagem-sujeito proposta em Hegel (apud
PALLOTTINI, 2013). Ao tentar encontrar pistas, rastros, caminhos para analisar os
personagens da série Os normais, algumas questões começam a surgir, sobretudo no que diz
respeito ao modo como esses personagens se apresentam no universo ficcional da série20. Esses
seres que pulam sobre o teclado, que invadem as telas (de TV ou de cinema) são seres de difícil
apreensão. Há quem coloque os personagens de comédia no embuste da simplicidade, do
trabalho com o estereótipo. Mas escrever sobre Rui e Vani não é tão simples: suas constituições
imaginárias – e o termo imaginário na esteira de imagem-ação – perfazem um apanhado de
situações, armadilhas (sempre elas) para os que tentam capturá-los em outra linguagem, em
outro ambiente que não o seu ambiente, por assim dizer, natural e primeiro. Começamos,
portanto, buscando um ponto de partida que tem a pretensão de tecer considerações sobre
algumas características dos personagens da série Os normais e o modo como essas
características dialogam com um pensamento de uma série que se utiliza da metalinguagem (e
outras metas) como recurso narrativo.
A primeira incursão no universo desses personagens começa por um entendimento
acerca do que é um casal falando sobre a vida de casal, ou seja, seu cotidiano, suas maluquices,
agruras, suas paixões. Nas histórias de ficção, há inúmeros exemplos de casais exemplares,
sobre como suas paixões, decepções amorosas, sobre como um casamento pode significar o fim
de um amor, no sentido mais romântico desse termo21. Mas começo por pensar um casal com o
qual Rui e Vani mantêm, resguardadas as devidas diferenças e referências, sobretudo das

Utilizo o termo universo ficcional a partir das colocações expressas por Umberto Eco, em Seis passeios pelo
bosque da ficção (1984).
21
Sobre a questão do amor romântico, consultar. GUINSBURG, J. (org.) O romantismo. São Paulo: Perspectiva,
2005
20
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sociedades em que habitam, um forte diálogo. Trata-se de um dos casais mais famosos da
tradição ocidental cristã: Adão e Eva.
É conhecida a história de que Deus criou Adão do barro. Eva, como viria a se chamar
sua companheira, foi criada a partir de uma costela de Adão22. Em uma interpretação possível,
Eva é a primeira representante da humanidade, ou seja, ela representa um ser humano que teria
sido gerado a partir de outro ser humano. Desse fato aparentemente simples, inicia-se um
processo bastante complexo, pois Eva se torna uma personagem bem mais complexa no
decorrer da narrativa bíblica; Eva se encanta com a possibilidade de tornar-se conhecedora do
bem e do mal, pois é uma personagem que apresenta curiosidade em relação ao mundo, ao
mesmo tempo em que se mostra disposta a correr riscos e desafiar as regras estabelecidas por
Deus. É Eva quem prova do fruto proibido e o entrega para que Adão faça o mesmo 23. Em
resumo, neste casal há um personagem que movimenta a narrativa, ao passo que o outro tornase seu cúmplice. Um teria a disposição de sair de seu lugar de conforto e, neste ato, consegue
demover seu companheiro. Uma característica desse casal é o fato de que a cumplicidade os
une; é por meio da cumplicidade que se inicia a história bíblica. Em um paralelo com a série
Os normais, é possível destacar que Vani está muito próxima da personagem bíblica Eva,
sobretudo por ser ela quem se encanta pelas situações do mundo, por não ter dúvidas em
demonstrar seu mau (ou bom) humor pelas manhãs, por sempre tentar retirar Rui de seu lugar
de conforto, estabelecendo, muitas vezes, os plots dos episódios. Ademais, Vani figura como
uma personagem mais complexa, com sentimentos e dizeres mais difíceis de serem
classificados.
Antônio Candido (1985), ao pensar sobre personagens na literatura, pensa no que
constitui, primeiramente, um texto literário e o que o distingue dos demais textos. Seria o fato
de que, na literatura, os textos são imexíveis. Como seria retirar palavras, frases ou trechos de
um romance como O grande sertão: veredas, de Guimarães Rosa? Esse fato alteraria
significativamente a leitura do romance, ao passo que não se poderia dizer o mesmo se fossem
retiradas palavras ou frases deste texto, por exemplo. O caráter de obra de arte não permite que
sejam feitas alterações ao longo do tempo, pois há algo que constitui essa obra no modo em que
foi pensada. Em um paralelo com um pensamento acerca de personagens, é possível refletir que

Há uma discussão sobre primeira mulher que Deus teria apresentado a Adão – Lilith – e que teria surgido da
mesma maneira que Adão, e este a teria recusado como esposa. Para fins deste trabalho, ressalto apenas a mulher
que é construída como personagem e figura, ao menos no senso comum, como primeira mulher com características
humanas.
23
Gênesis, 1, 2 e 3
22
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eles (os personagens), quando saltam sobre o teclado, possuem características que lhe dão vida,
e essas características não são mutáveis ou passíveis de alteração. Vani, por exemplo, apresentase ignorante para questões relacionadas à informática, ingênua em relação ao modo como se vê
no mundo, mostrando-se sonhadora e leitora de revistas e romances populares. Ao mesmo
tempo, há em Vani uma malícia de perceber situações em que ela pode tirar vantagem, há a
vontade de se destacar em relação a outras mulheres, há a preocupação em se sentir magra,
sedutora e bonita. O fato de Vani ser uma personagem mais complexa fará com que a própria
série incorra em algumas contradições, mais especificamente em relação a seu comportamento
que é alterado ao longo de mais de setenta episódios. O que antes poderia estar ancorado na
ideia de não alteração dentro da obra como propõe Candido, torna-se uma possibilidade em
uma narrativa de longo percurso. Quanto ao personagem Rui, não se verifica o mesmo
procedimento: ainda que o personagem se desenvolva ao longo da série, não há a apresentação
de contradições, ao menos, contradições tão marcantes quanto em Vani.
A percepção de que a personagem de Vani incorre em algumas contradições parte, em
princípio, de algumas características suas que vão sendo modificadas ao longo da série. Entre
uma das características que mais se contradizem entre os primeiros episódios e os episódios
finais é a relação de Vani com sua sexualidade. No início da série, Rui chega a chamar Vani de
frígida, de ser uma mulher incapaz de ter orgasmos e nunca estar interessada em sexo. No
decorrer da série, essa premissa inicial é completamente modificada. Vani tornar-se uma mulher
que aprecia sexo, fala sobre ele com certa desenvoltura, chegando a relatar que tem orgasmos
múltiplos com seu companheiro, além de contar experiências sexuais de sua juventude, como
nos episódios A vingança da CDF e Uma questão de química. Essas contradições, no entanto,
são somente verificadas a partir de um olhar mais atento, pensando a série como um projeto
que resultou em mais de setenta episódios, o que abre uma margem para se interpretar uma
característica fundamental de uma narrativa mais longa, que é a possibilidade de aprofundar
seus personagens, ao mesmo tempo em que também pode incorrer em contradições. Vani não
deixa de ser uma personagem mais interessante por conta de alguns deslizes da história. Ao
contrário, suas contradições revelam o quanto ela pode estar muito mais próxima das
contradições presentes no cotidiano dos seres humanos, como temos a possibilidade de nos
modificar todo (e ao longo do) tempo.
Renata Pallotini (2013, p.96), ao apresentar teorias acerca da construção da personagem,
enfatiza o que, segundo ela, é algo fundamental de se pensar sobre personagens no texto
dramático: as suas ações. É pelas ações dos personagens que eles se desvelam ou escondem
55

seus sentimentos, características, suas intenções. “Ação é tudo aquilo que impulsiona a máquina
do drama para frente, tudo aquilo que muda a situação, produzindo, portanto, movimento.” A
ação, inclusive, liga dramaturgias milenares, como um ponto acordado entre os que se dedicam
a escrever teatro e, mais recentemente, ficção em cinema e televisão. Ao retomar os mais de
setenta episódios, é pelas ações dos personagens que se torna possível compreender desde certas
incoerências que são cometidas ao longo da série, até a intensificação de algumas características
e/ou curiosidades, por vezes, nem sempre aparentes.
Como ponto de partida, como forma de pensar as primeiras ações, torna-se relevante ter
a indicação clara de que, em Os normais, há um universo ficcional no qual os personagens se
sabem como protagonistas de uma história e, por essa razão, atuam de forma a, muitas vezes,
denunciarem o pacto ficcional criado no espaço em que são inseridos. Desde as primeiras cenas,
Rui e Vani conversam com o público, explicam questões sobre seu cotidiano, sobre algumas
percepções que lhes são caras: Rui discorre sobre como acha normal o modo como toma banho;
Vani comenta sobre como ela se sente uma pessoa normal e apresenta questionamentos,
inclusive, sobre como é ser normal. Neste episódio (Todos somos normais) que introduz a série
ao espectador, há a clara menção de que os personagens de Rui e Vani têm autoconsciência de
que estão diante das pessoas, de espectadores assistindo-os das poltronas de suas casas. Mais
que isso: são personagens que sentem a necessidade de criar situações engraçadas e divertidas
para conquistarem atenção e audiência dos espectadores. Para tanto, os personagens utilizam
de muitas estratégias, desde o próprio diálogo com o público e, nisso, a inclusão de uma plateia
imaginária como cúmplice ao longo das narrativas, como o próprio ato de preparar um
programa24 em que algumas questões de metalinguagem possam ser experimentadas.
A ideia de que a série Os normais é um programa de televisão, cujos protagonistas são
responsáveis por apresentá-lo, caminha, também, por pensar como os personagens insistem na
ideia de que eles próprios precisam criar situações interessantes ao público. Neste ponto, cabe
salientar certa posição que Henri Bergson (1983) discute, ao versar sobre o cômico e o riso. O
autor coloca que as intenções de comicidade sempre precisam estar muito bem delineadas ao
se pensar um texto de comédia. O vício cômico, uma característica que atravessa uma comédia,

24

A palavra programa é utilizada por Rui e Vani (também é utilizada por alguns personagens que adentram o
universo ficcional da série) reiteradas vezes ao longo da série. Série, aliás, é uma palavra que sequer é colocada
pelos personagens. Trata-se de um modo interessante de pensar a série ou, para utilizar o termo dos
personagens, o programa, pois a ideia de programa também traz em si uma característica a mais sobre o modo
como os personagens conduzem a narrativa, já que um programa está imbuído em outras especificidades da
experiência televisiva, como a própria ideia de que há uma produção que organiza e coordena o que o público
vê diante das telas.
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mesmo que esteja invisível, faz-se, muitas vezes, mais presente em determinadas situações do
que outras e deixa suas marcas, suas impressões, seus desvios. Quando Bergson discorre sobre
esse assunto lembra os títulos de comédias. Muitos deles ressaltam qual vício cômico
acompanha os personagens, a exemplo de O avarento, O ciumento etc. Os normais se inscreve
nesta tradição de colocar personagens que vivem situações do cotidiano, mas que estão
condicionados a extrapolar a normalidade, o cotidiano, para serem risíveis. Bergson continua
seu argumento refletindo sobre como os personagens de uma comédia transitam entre o saberse objeto de riso e o fingir que suas ações não são risíveis, não extrapolam a normalidade. É,
neste ponto, que os personagens de Os normais se afastam dessa ideia de Bergson: ao atuarem
em um registro de metalinguagem, ou seja, saberem-se como personagens importantes no
processo de diálogo e permanência do público diante das telas no horário em que é exibido, Rui
e Vani se sabem objeto de riso e tem como finalidade bastante clara (ou esclarecida)
apresentarem seus vícios, suas manias, seus modos de observar o mundo. No episódio Casal
que vive brigando não tem crise, Rui e Vani demonstram certa preocupação de que o que as
pessoas estão assistindo pode não ser interessante e elas podem trocar de canal. O episódio
inicia com Vani falando sobre novela e Rui emenda um comentário sobre como a novela é
previsível, assim como o programa que eles fazem também, pois, em tese, o casal vai brigar,
mas ficar junto no final. Vani indica que as pessoas podem trocar de canal neste momento e há
um corte na cena e aparece na tela uma cena de um assassinato bastante violento. No retorno,
Rui entra no banheiro e diz saber o que as pessoas esperam saber. “Emoções fortes e revelações
bombásticas”. Ele retira uma pequena revista pornográfica que ele guarda há cinco anos. Ele
revela que esconde de Vani este segredo, mas, sem perceber, Vani abre a porta do banheiro e,
por meio de mímicas, deixa claro que sabe deste pequeno segredo de Rui. Há um novo corte
para o que se compreende com a continuação da cena de uma explosão. Mais uma vez no quarto,
Rui diz que promete que o programa terá emoções fortes e revelações bombásticas. Esse ato
torna explícito o jogo que os personagens mantêm com o público: uma busca por tentar
compreender o que seria interessante de ser visto na televisão ou o que um casal deveria
apresentar como situações interessantes de ser assistidas em uma sexta-feira à noite.
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Figuras 15 e 16: Imagens do episódio Casal que vive brigando não tem crise

Figuras 17 e 18: Imagens do episódio Casal que vive brigando não tem crise

Figuras 19 e 20: Imagens do episódio Casal que vive brigando não tem crise

Ainda no episódio Casal que vive brigando não tem crise, há uma quebra de quarta
parede bastante interessante efetuada por Bernardo, amigo do casal. Vani dança um funk na
frente de Bernardo, tentando dissuadi-lo da ideia de não sentar na cama ao lado dela. Em certo
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momento, questiona Bernardo sobre a fidelidade dele em relação a Rui, acima de tudo porque
ele está sozinho em casa com ela e Rui poderia acreditar que eles tivessem um caso. Bernardo,
em resposta, olha para a câmera e diz: “Mas está tudo sendo gravado. Depois, eu mostro tudo
para ele”.

Figuras 21 e 22: Imagens do episódio Casal que vive brigando não tem crise

Figuras 23 e 24: Imagens do episódio Casal que vive brigando não tem crise

4.1.1 O controle da narrativa
Rui e Vani atuam como se estivessem sendo vistos, não só pelo público, mas também
pela equipe de produção. É possível dialogar com a equipe de produção que se faz presente,
mas não se trata de uma presença que possa interferir na narrativa. Em geral, a equipe de
produção não é um personagem que pode salvar os protagonistas em suas aventuras. As
decisões de agir e não agir partem sempre dos personagens. Embora em um universo de
metalinguagem que denuncia seu próprio caráter de fazimento, os personagens não denunciam
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completamente o universo ficcional ao qual estão atrelados. Isso significa que eles estão presos
à narrativa, ao universo ficcional que foi estabelecido por outra instância, que André Gauldreaut
& François Jost (2009) vão chamar de meganarrador ou grande imagista. Rui e Vani são
personagens que detêm certo grau de liberdade de ações, mas estão condicionados a um outro
narrador, uma mão invisível que perpassa os episódios e que nunca se revela ao espectador.
Deste modo, mesmo quando alguém da produção do programa (quando alguém que também se
apresenta como figurante, como participante de uma narrativa engendrada em um universo
ficcional no qual é possível perceber que existe uma equipe de produção por trás do que se está
sendo mostrado) adentra no universo ficcional, não há uma voz que denuncie o caráter de ficção.
Todo esse jogo estabelece um nível de narrativa no qual se pode perceber que tudo se trata de
um programa de ficção, mas que, dentro da ficção, há uma outra instância de enunciação que
tenta (ou finge tentar) se desprender do universo ficcional estabelecido. Por isso, há uma
diferença entre ser visto pelo espectador (algo que está na diegese da série, mas que está inscrito
em uma camada narrativa) e ser observado por uma equipe de produção (que também está na
diegese, mas que varia de acordo com as opções do grande imagista). Interpretar as camadas de
cada narrativa, sobretudo porque há diferenças de episódio para episódio, torna-se uma tarefa
bastante complexa, sobretudo porque a metalinguagem funciona, também, de modo a torná-las
(as camadas de cada narrativa) ambíguas. Como um exemplo simples é possível pensar que Rui
e Vani atuam sempre em cenários, mas estes nunca são questionados pelos personagens, por
mais que o ambiente não se coadune com qualquer apartamento do mundo real. O mesmo
procedimento se dá quando há cenas em ambientes externos (pouco frequentes). Rui e Vani
agem de modos distintos e contraditórios nos dois ambientes. Ora atuam de modo a não
perceberem que são gravados, ora se dirigem diretamente às câmeras e falam com o público. A
partir dessa ambiguidade criada, é possível pensar uma enunciação bastante irônica que parte
do grande imagista e atravessa os personagens.
Ainda sobre questão da narrativa, cabe lembrar o episódio Até que enfim profundos. Ao
final deste episódio, Vani e Rui estão no carro, tendo uma conversa sobre banalidades. De
repente, começa a tocar a canção Zanzibar, da banda A cor do som. Rui comenta que a música
não tem mensagem. Vani, então, faz uma breve reflexão sobre as mensagens que cada canção
tem, inclusive pensa a mensagem que ela e Rui mandam com o programa. “Há três anos que a
gente manda mensagem”, diz Vani, “O nome do programa é Os normais. A mensagem é que é
normal ser maluco. Todo mundo é um pouco maluco. De perto ninguém é normal. Essas coisas.
É legal ser um pouco maluco”. Rui se surpreende com a possibilidade e questiona a ideia de
60

duplo sentido nas mensagens que eles enviam. Vani responde: “A gente é o mestre do duplo
sentido. Mestre Shaolin. A gente é profundo pra caramba. Nós somos a coisa mais profunda, eu
diria, que já aconteceu na televisão brasileira.” Por meio das falas de Vani, é possível perceber
como os protagonistas, ao menos Vani, têm consciência de seu papel na narrativa.

Figuras 25 e 26: Imagens do episódio Até que enfim profundos
Há um episódio em que a ironia do grande imagista se torna bastante evidente. Outro
casal tenta desvendar segredos de Rui e Vani e realizam um jogo de desvelar a própria estrutura
da feitura de um programa de humor na televisão. Trata-se do episódio O grande segredo de
Rui e Vani. O casal que realiza esse contraponto é Maristela e Bernardo – Selton Mello e
Graziella Moretto, personagens que, a partir dos episódios finais, são agregados ao elenco fixo
do programa. Enquanto têm um “almoço tardio”, discutem sobre as vidas de Rui e Vani,
sobretudo os nomes falsos que eles têm (em referência ao nome dos atores Luís Fernando e
Fernanda Torres) e como eles não pertencem ao universo que a própria série criou. Esses dois
personagens vão, aos poucos, desvelando que Rui e Vani não são pessoas reais. Sem conseguir
uma resposta plausível, que, para o espectador, chega facilmente com o dizer “são atores
interpretando um casal”, mergulham no absurdo, na possibilidade de Rui e Vani serem
extraterrestres que tencionam dominar o mundo. A autoconsciência que Maristela e Bernardo
vivenciam está, no entanto, na própria lógica de apresentação do fazer televisivo, uma vez que
um microfone “vaza” enquanto eles conversam. Há trabalhadores da equipe de produção que
aparecem sem nenhum motivo aparente, seja para mostrar que acompanham o texto dos atores
ou, mesmo, para retocar a maquiagem deles. Os dois personagens continuam suas falas, mas há
uma constante ironia que perpassa cada um de seus dizeres. Ainda neste episódio, Vani
apresenta duas vezes um merchandising, uma forma de fazer publicidade dentro do episódio de
maneira bastante autoconsciente. Neste momento, é quase impossível distinguir atriz e
personagem, uma vez que a personagem se refere à atriz ao falar sobre a propaganda que faz
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sobre um shampoo: “é que eu tô fazendo uma reforma lá em casa e tô precisando de uma grana,
aí eu fechei...”.

Figuras 27 e 28: Imagens do episódio O grande segredo de Rui e Vani

Figuras 29 e 30: Imagens do episódio O grande segredo de Rui e Vani
Ainda sobre a questão do controle da narrativa ou sobre a presença do grande imagista,
é interessante apresentar alguns acontecimentos do episódio Umas loucuras normais. Ao serem
presos como suspeitos de um crime, Rui comenta com Vani de modo bastante machista que,
nos presídios femininos, muitas mulheres fazem exercícios de “fortalecimento de dedos”, em
uma referência bastante clara ao ato sexual lésbico. Vani comenta que “se trata de um programa
de humor inteligente e que as pessoas de casa não gostariam de vê-la sendo estuprada por
lésbicas em um presídio”. Rui questiona essa certeza de Vani e, então, ela olha para a câmera e
diz “traidores!”. Corte, novo cenário, Vani é carregada e encarcerada em uma cela com outras
três mulheres. Vê-se, neste caso, como a personagem é refém da trama. Ainda que lhe seja
oferecida certa margem de manobra ou de escolha de ações, há a mão invisível do grande
imagista que conduz a narrativa, que opta por qual evento ocorre ou deixa de ocorrer. Ainda
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que, no plano das escolhas, Rui e Vani se apresentem como personagens autoconscientes de seu
papel e, por isso, engendrem situações em que disputam territórios para se sentirem mais
seguros – mais atuantes – nas decisões sobre os caminhos da narrativa, há, no próprio jogo, um
estabelecimento de forças que os puxam para a dentro da trama, para os plots desenvolvidos
previamente no roteiro.

Figuras 31 e 32: Imagens do episódio Umas loucuras normais

Figuras 33 e 34: Imagens do episódio Umas loucuras normais

Figuras 35 e 36: Imagens do episódio Umas loucuras normais
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4.1.2 Outros personagens autoconscientes
No episódio Acima do normal, a personagem Sônia (interpretada por Mariana Ximenes),
prima de Vani que vive no interior, vai visita-la para prestar vestibular. Essa personagem, depois
de participar de alguns diálogos com Rui e Vani, quando sozinha, se vira para a câmera e
enuncia: “Bem que me disseram que era perigoso dormir nesse programa”. Há, nesta simples
fala, uma abertura do universo da narrativa, que mais uma vez influencia a ideia que tudo o que
é posto pelos personagens é, de alguma maneira, um recurso para se demonstrar as diversas
camadas da narrativa que são engendradas pelo grande imagista. Com a fala de Sônia, percebese que há comentadores (não sendo possível identificá-los) da série, de modo que uma
personagem que visite uma prima tenha a consciência de que aquilo ali é um programa de
televisão. Um programa que pode ser perigoso para uma jovem que vem do interior, com sua
suposta ingenuidade.

Figuras 37 e 38: Imagens do episódio Acima do normal

Figuras 39 e 40: Imagens do episódio Acima do normal

64

A ideia de que outros personagens além dos protagonistas Rui e Vani também se
percebem como participantes de um programa de televisão pode ser observada em outros
episódios. Em Mais do que normal, Rui e Vani entram em um táxi e são reconhecidos pelo
taxista como personagens de uma série. Os três conversam sobre o programa de humor que os
dois primeiros apresentam. Neste ponto, o taxista se percebe, também, dentro de um programa
de humor e com a responsabilidade de dizer coisas engraçadas ao público. A piada ou a ironia
está no fato de ele ser de nacionalidade portuguesa e ficar um bom tempo pensando em uma
piada, sem chegar a uma conclusão sobre o que dizer ou como contar “algo jocoso”.
No episódio Sensações normais, um flanelinha, a quem Rui decide não pagar
corretamente, risca o carro com a frase “Eu prefiro A grande família”. Trata-se de uma ironia
bastante interessante de um personagem criticar o programa, por meio de um elogio de
preferência a outra comédia seriada bastante conhecida e contemporânea à série. Vani, ao ler a
frase riscada também fica furiosa.

Figura 41: Imagem do episódio Mais do que normal

4.1.3 Personagens e estratégias de comicidade
Um episódio em que as estratégias de apresentação das situações cômicas são bem
delineadas é o episódio Especialmente normal. Este episódio inicia com uma fala de Rui
dizendo que passou o dia todo pensando sobre o episódio que vão apresentar. Há um malentendido entre Rui e Vani, pois Rui quer um programa que seja o mais engraçado possível, ao
passo que Vani quer um programa com “emoções fortes e verdadeiras”, em confraternização
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com pessoas com quem brigaram ou deixaram de se falar. Trata-se de outro casal – irmão de
Rui, Pedroca, e sua esposa Sara, interpretados por Paulo Miklos e Cláudia Jimenes. Rui está
com uma torta de merengue e, quando Vani revela suas reais intenções sobre o jantar que está
preparando, Rui joga a torta na cara dela. Neste ponto, Rui explica que durante o episódio vários
tipos de humor serão apresentados, começando com o humor pastelão, como sugere a tortada
em Vani. O segundo tipo de humor apresentado é o humor pela caracterização. Rui coloca uma
prótese de dentes ao conversar com Vani e expõe como se dá o humor pela caracterização. Ao
passo que a narrativa sobre a briga entre os dois casais se desenvolve por meio de
miniflashbacks, Rui apresenta a Vani outros tipos de humor, entre eles: humor pela repetição,
humor de bordão, humor de duplo sentido, humor de paródia, humor pela passagem de tempo.
O motivo pelo qual os dois casais brigaram, durante uma virada de ano no apartamento de
Pedroca, foi o fato de Pedroca ter tocado nos seios de Vani. Em um determinado momento da
festa, que ainda é demonstrado pelo recurso de miniflashback, Vani vai assistir aos fogos no
quarto de Pedroca e Sara. Pedroca se aproxima de Vani e a assedia. Neste momento, há uma
fala de Pedroca que se torna interessante para a análise. O personagem, ao notar que Vani
conversa com o público diz: “essa coisa de ficar falando com o espectador é só uma maneira de
fugir da realidade”. Verifica-se neste ato que outro personagem também se dá conta de que está
em um universo ficcional, ao ponto de compreender que Vani conversa com o público. É,
portanto, mais um indício de como a metalinguagem perpassa não somente os personagens
protagonistas como outros personagens que, por aquele universo ficcional, transitam.

Figuras 42 e 43: Imagens do episódio Especialmente normal
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Figuras 44 e 45: Imagens do episódio Especialmente normal

Figuras 46 e 47: Imagens do episódio Especialmente normal

No início do episódio Até que enfim profundos, Vani e Rui decidem trocar de papeis, um
experimentando ser o outro a partir das indicações que se davam mutuamente: Vani ensina Rui
a ser Vani, ao passo que Rui ensina Vani a ser Rui. Nesta troca de papeis, é possível perceber
como cada personagem vê a si mesmo. Vani coloca suas questões de como para ela tudo é um
desafio, ao ponto de um simples sair para o corredor do prédio, pegar um elevador, torna-se
uma grande aventura. Rui, por sua vez, ensina Vani como ele gosta de ser vazio, não pensar em
nada, não ter preocupações, não se responsabilizar em caso de um acidente de trânsito. Embora
seja uma passagem bastante curta (duração de apenas um bloco do episódio), verifica-se, mais
uma vez, como os protagonistas se explicam uns aos outros ao mesmo tempo em que se
explicam ao espectador.
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Figuras 48 e 49: Imagens do episódio Até que enfim profundos

Figuras 50 e 51: Imagens do episódio Até que enfim profundos

Esses são alguns exemplos de como os personagens de Os normais são autoconscientes,
participam ativamente da narrativa, ao mesmo tempo em que demonstram suas preocupações
em apresentar situações engraçadas e interessantes para o telespectador. Ao longo da série, é
possível observar que não somente os protagonistas estão encarregados desta tarefa: outros
personagens que adentram o universo ficcional também participam ativamente na condução da
história e, também, se mostram autoconscientes de seus papeis. Como se participassem de um
grande jogo, como se estar no programa significasse fazer parte de um malabarismo entre o é
representado e o que faz parte do real, sem poder distinguir, ao certo, o que cada ator e suas
experiências pregressas criam ou representam com seu personagem e o que lhes é inerente, os
personagens da série constroem seus espaços, criam desvios e demonstram como um
personagem pode se sentir diante das câmaras, como a intensa experiência de ser gravado pode
resultar em piadas divertidas, inteligentes. E se esse texto começa com uma pergunta acerca da
normalidade dos personagens que contam suas histórias (histórias que, muitas vezes, beiram o
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que pode haver de mais íntimo em um relacionamento a dois), talvez não seja demais ensaiar
uma resposta, ainda que simples: se normais ou não, os personagens da série, por meio de
recursos de metalinguagem, ou seja, de sua autoconsciência e de sua vontade de ser personagens,
não deixam de ser os seres por trás de máscaras, os seres que surgem da gaveta da memória e
que saltam sobre o teclado.

4.2 Análise: fotografia e enquadramentos
Henri Bergson (1987), ao refletir sobre a caricatura, discorre sobre como a deformação
de um rosto pode ser um elemento de comicidade. Ao procurar, em Os normais, deformações,
fotografias que ressaltem efeitos/defeitos fica bastante claro que a fotografia da série tem como
principal projeto esconder seus efeitos, sua potencialidade, trabalhando em um registro que
ressalte a performance dos atores, por meio de quadros bastante iluminados e pouco
contrastados. Na esteira do que lembra Leonardo Cunha (2011): na maioria das vezes, em
comédia, as imagens tendem a ressaltar questões narrativas. Mas a desconfiança e o olhar mais
atento aos episódios podem revelar que a fotografia pode sair de um lugar-comum de tão
somente ser um elemento narrativo visual: é possível notar que elementos da fotografia, como
cores, luzes e enquadramentos, são ressaltados, em conjunto com um pensamento de dispositivo
de metalinguagem e de comicidade na narrativa. Este texto tem a intenção de ressaltar algumas
questões trazidas pela série Os normais no que se refere à utilização da fotografia. É, portanto,
uma tarefa de mais uma vez demonstrar como a metalinguagem conduz a narrativa da série e
que, por vezes, torna-se mais nítida ou que reforça dispositivos de comicidade.
Pellegrini (2014), ao pensar sobre a história deste subgênero televisivo, expõe algumas
reflexões sobre a ideia de câmera única ou câmera múltipla. Para ele, compreender a experiência
da série I love Lucy, torna-se bastante importante para se pensar o desenvolvimento do sitcom.
Em suas palavras:
O que I love Lucy trouxera às praticas de produção foi a ideia de filmar em estúdio,
com três ou quatro câmeras, ininterruptamente. Saliente-se o filmar: tratavam-se de
câmeras que efetivamente registravam a cena com toda a qualidade oferecida pelas
películas de 35mm da época. Saliente-se, também, que a filmagem aconteceria
simultaneamente, com todas as câmeras, de forma ininterrupta. Uma vez terminada a
encenação, o material era revelado e posteriormente editado. (…) A elaboração deste
método está ligada à própria forma do sitcom e suas demandas textuais e de produção,
de forma que, uma vez utilizado por I love Lucy, acaba por se sedimentar como um
cânone e quase se confundir com o gênero. (PELEGRINI, 2014 p. 122)
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Depois que esta experiência resultou exitosa, muitos outros estúdios passaram a adotar
as mesmas técnicas e procedimentos – muitas dessas práticas e procedimentos ainda são
amplamente utilizados, o que possibilita compreender, consoante Bordwell, o desenvolvimento
de um estilo. Entre os procedimentos, é possível destacar a utilização de cenários, em vez de
serem gravados em palcos de teatro, o que modificou o modo de se pensar a captação de
imagens nestes espaços, bem como o programa de iluminação engendrado e os enredos das
tramas que, muitas vezes, se concentram nos espaços disponíveis. Muitos sitcoms ainda
utilizam a fórmula de trabalho com poucos espaços, usualmente dois ou três cenários fixos
(PELEGRINI, 2014). Como exemplo de séries brasileiras, é possível pensar na série que
analisamos, uma vez que, em Os normais, a maioria das tramas é desenvolvida em dois ou três
cenários, com poucas exceções de cenas externas.
Seguindo uma outra linha para se pensar produções de comédias de situação, é possível
encontrar trabalhos nos quais fotografia e enquadramento também podem ser lidos como um
elemento de comicidade, ou seja, refletem em seu modo de produção o que Mittel compreende
por experimentação e inovação narrativa. Para este autor, muito do que foi experimentado – e
continua sendo – guarda uma relação com a ideia/conceito de complexidade narrativa. Ao
refletir sobre esse assunto, Mittel, em comparação com o cinema, enuncia:
Da mesma forma que a Hollywood dos anos 1970 é lembrada muito mais pelo trabalho
inovador de Altman, Scorsese e Coppola do que pelas tragédias, romances e comédias
baseadas em lugares comuns (e na maioria das vezes mais populares) que lotaram as
salas de cinema, acredito que a televisão dos últimos 20 anos será lembrada como uma
era de experimentação e inovação narrativa, desafiando as regras do que pode ser feito
nesse meio. (MITTEL, 2010 p. 31)

Alguns exemplos de sitcoms, como Louie, Arrested Development e Modern Family,
apresentam novas possibilidades de se trabalhar o enquadramento e a fotografia, de modo que
também façam parte da narrativa enquanto elemento cômico. Tanto em Louie – série lançada
pelo canal FX, com primeira transmissão em junho de 2010 – como em Arrested Development
– série com uma história incomum, pois foi lançada pela FOX, em novembro de 2003 e, depois
de um interregno de quase oito anos, obteve uma continuação no serviço de streaming Netflix
–, é possível observar movimentos de câmera distantes dos tradicionais movimentos
encontrados na maioria das sitcoms. Tem-se uma câmera subjetiva, que acompanha
personagens em situações, mesclando longos planos-sequência com planos curtos. Para
Pelegrini, esses movimentos, ou seja, o modo como atua uma câmera subjetiva, vão mais além.
Pensando, especificamente, a série Arrested Development, ele indica que:
Em Arrested Development, tal subjeito [sujeito da enunciação fílmica, ou como é
desenvolvida a captura das imagens e, como consequência, a narrativa fílmica] atua
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de forma proeminente, indo além da canalização dos fatos da história para mostrá-los
de forma cômica; neste programa, o sujeito da enunciação é um “enésimo”
personagem que faz graça no modo de mostrar a diegese. (PELEGRINI, 2014 p.26)

A série Modern Family teve sua primeira transmissão em setembro de 2009. Apresenta
três núcleos familiares, que se relacionam por parentescos consanguíneos. Nesta série, a
fotografia ganha um contorno bastante distinto, pois a quebra da quarta parede está presente
tanto no decorrer da narrativa – os personagens encaram a câmera em várias situações,
sobretudo quando buscam no público certa cumplicidade na ação que estão desenvolvendo –
como quando os personagens dão depoimentos, lembrando a forma clássica de apresentação de
entrevistas em documentários.
4.2.1 Fotografia
Retomando o pensamento de Bergson sobre as deformações, é possível pensar como
uma deformação da fotografia e do enquadramento pode auxiliar no desenvolvimento de uma
trama cômica, na caracterização ou deformação de uma personagem. No primeiro flashback da
série, no episódio Desconfiar é normal, é possível perceber que há um elemento que é destacado
(ou deformado) na fotografia. Para simular um efeito de passado, a paleta de cores é dessaturada,
mas a cor do broche de ouro da tia-avó de Vani permanece colorida e destacada. O broche
chama muita atenção da personagem que o rouba de sua tia-avó assim que percebe que ela
acabou de falecer. Ao olhar as imagens, assim como estão nas figuras 52 e 53, pouco se poderia
pensar em dispositivos de comicidade ali presentes. O efeito da luz que ressalta a expressão de
uma senhora bastante doente, culminado com a música incidental, pouco abre espaço para se
ter uma fuga de um ambiente representando um leito de morte, algo que é triste e pesado. Há
luzes duras que entram por uma suposta janela, atrás de Vani, que são destacadas da luz mais
suave e difusa que vem do lado esquerdo e ilumina o rosto da personagem. Na narrativa, no
entanto, o recurso fotográfico ressalta uma característica de Vani, uma de suas deformações de
caráter que a acompanha em boa parte da série. Vani olha atentamente para o broche, percebese sozinha diante da situação e ao notar que sua tia-avó acaba de falecer, rouba-lhe seu objeto
de desejo.
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Figuras 52 e 53: Imagens do episódio Desconfiar é normal

Figuras 54 e 55: Imagens do episódio Desconfiar é normal
O gesto de roubar o broche que tanto lhe chama atenção é apresentado por uma
fotografia que faz questão de destacar o que ocorre. Os quadros são pensados de modo a
apresentar o broche, enfatizando como ele é sedutor aos olhares de Vani. Como foi visto sobre
a personagem Vani, uma de suas características é um trânsito entre a inocência e a esperteza,
entre a sutileza e a grosseria. A personagem não tem a menor dúvida em retirar o broche de sua
tia-avó morta, de ceder ao sedutor, brilhoso e colorido broche de ouro. Por essa análise inicial,
é possível pensar que a fotografia também atua como elemento de comicidade. Mais que isso:
ao destacar um elemento, como, neste caso, o broche da tia-avó de Vani, quebra com a ideia de
transparência da narrativa e, portanto, atua de modo a desvelar que aquela circunstância, o modo
como é apresentada (ou representada), é um ato de criação, de manipulação, de desvio. Ademais,
há, também, a ironia em se trabalhar com um clichê da linguagem audiovisual de mostrar o
passado com uma fotografia dessaturada.
Em outro episódio, De volta ao normal, o mesmo recurso de destacar um elemento
diante de uma fotografia dessaturada é utilizado novamente. A trama se inicia com Rui se
preparando para seu primeiro dia no novo trabalho. Vani, que está desempregada, tece pequenas
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considerações com tons de deboche sobre a ansiedade e o nervosismo de Rui. Em uma cena em
que Rui está prestes e fazer xixi, Vani aparece com uma capa de chuva amarela. Rui lembra-se
de que não conseguia encontrar essa capa de chuva há anos. Há, neste momento, a inserção de
um letreiro que indica retrocesso no tempo, “Há cinco anos atrás”. A fotografia deixa de ser
colorida (Figuras 56, 57 e 58), o espaço de encenação também se modifica e temos a imagem
de uma sala mais ampla. A primeira parte da cena é construída com Vani na janela, olhando
uma chuva torrencial. Ao fechar a cortina, um corte para dentro do quarto. Neste ponto, Rui
aparece com uma capa de chuva amarela – a mesma da cena anterior, mas em contraste com a
fotografia em preto e branco. A cor da capa de chuva de Rui fica em bastante evidência. Vani
mente para Rui que não chove lá fora. Eles travam um breve diálogo no qual Rui expõe sua
alegria de ter uma capa de chuva igual à capa utilizada pelos bombeiros da cidade de Chicago.
Vani diz a Rui que é melhor guardar sua capa de chuva para um momento mais importante.

Figuras 56 e 57: Imagens do episódio De volta ao normal

Figuras 58 e 59: Imagens do episódio De volta ao normal
O recurso de colorir uma peça de roupa atua, novamente, como um dispositivo de
comicidade e quebra a lógica de uma fotografia transparente. Em vez de se mergulhar no quadro
apresentado, há novamente a tendência de perceber como o quadro foi construído, como as
luzes atuam sobre ele, como há um elemento destacado que comporta um dispositivo de
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comicidade, uma vez que Rui não se dá conta de que, no fundo, torna-se risível ao utilizar uma
capa de chuva amarela, como Vani debocha de sua inocência em se pensar um detentor de algo
bastante raro no Brasil, mas que não se coaduna com o que a sociedade interpreta como padrão
de capa de chuva. A fotografia engendrada por esta cena sinaliza, portanto, um elemento a mais
que corrobora com as falas de Vani, imbuídas de falsidade e de deboche.
A utilização de elementos da fotografia que auxiliem na produção de efeitos como a
construção de uma atmosfera de terror, de tensão é um recurso muito utilizado por parte da
direção de fotografia. Em tese, paleta de cores, posição de luz de ataque, contraluz,
compensação são recursos disponíveis ao fotógrafo, quando este necessita apresentar, por meio
de imagens, ações mais intensas, com maior grau de dramaticidade. Há, no episódio
Questionamentos normais, o uso desses recursos para recriar uma situação de atmosfera de
morte. O episódio inicia com Rui não conseguindo fazer sexo com Vani por conta de um filme
no qual uma personagem aparece morta. A ideia de morte, luto começa a se tornar algo bastante
obsessivo para Rui ao passo que Vani acredita que é ela quem está com alguma coisa que fez o
companheiro se desinteressar sexualmente por ela. Ouvindo um conselho de uma amiga, Vani
prepara um ambiente com velas, veste-se de branco e espera por Rui para que eles possam ter
uma noite de amor juntos. A fotografia, como dito acima, no intuito de recriar a ideia de morte
e luto, é trabalhada com uma paleta de cores mais quentes, em tons avermelhados e amarelados,
conforme pode ser observado nas figuras 70 e 71. Ao abrir a porta de sua casa, Rui adentra
nessa atmosfera, que se mostra completamente distinta da cena anterior. Vani está deitada na
cama, com uma luz amarela bastante destacada. A ideia de Vani, como se pode supor, funciona
ao contrário do esperado e Rui sai imediatamente de casa. Isso ocorre, sobretudo, pelo exagero
de Vani com as luzes, na criação de uma atmosfera que nada tinha de sensual, ou aconchegante.
O trabalho com as luzes e como elas incidem no enquadramento realizado torna-se um elemento
de comicidade e, mais uma vez, quebra com a transparência, sugerindo, novamente, como é
possível construir alguns efeitos a partir dos mecanismos audiovisuais.
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Figuras 60 e 61: Imagens do episódio Questionamentos normais

Figuras 62 e 63: Imagens do episódio Questionamentos normais
Além da iluminação, há os efeitos de grafismos que podem se sobrepor às imagens ou,
mesmo, como no caso da figura 28, há o surgimento de uma caricatura da própria personagem.
No primeiro caso, é possível verificar no episódio Um programinha normal. Rui e Vani vão a
uma churrascaria, por conta do aniversário da chefe de Vani. Como forma de apresentar o lugar,
há uma pequena inserção de um filme de vídeo, como se alguém estivesse gravando o evento.
É possível reconhecer esse caráter de vídeo, pois há um grafismo que é colocado na imagem,
como se as imagens estivessem sendo gravadas naquele instante por alguém com uma câmera
nas mãos. No vídeo, são apresentadas pessoas desconhecidas. Passa-se por mesas de uma
churrascaria, nas quais famílias, amigos estão reunidos para comer. Aqui, há um trabalho de
juntar o grafismo colocado na imagem, com o efeito da edição em criar um ambiente de
churrascaria. Assim que foi apresentado o lugar, o grafismo desaparece e a fotografia retorna à
iluminação anterior. É interessante ressaltar, mais uma vez, a presença de um elemento que
quebra a transparência das imagens e funciona como uma paródia de filmes familiares no
interior de uma churrascaria.
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Figuras 64 e 65: Imagens do episódio Um programinha normal

Figuras 66 e 67: Imagens do episódio Um programinha normal
4.2.2 Enquadramentos
No episódio ter filhos é normal, há uma nova forma de pensar a deformação das imagens
e como elas atuam de forma metalinguística. O episódio inicia com Rui dizendo a Vani sobre
sua vontade de ter filhos, ao passo que Vani quer fazer uma intervenção cirúrgica com fins
estéticos. Enquanto não se decidem sobre ter ou não filhos, Marcela, uma antiga namorada de
Rui, interpretada por Cláudia Raia, surge na história dizendo que teve um filho de Rui, mas
nunca contou para ele. São duas tramas que se desenvolvem: a de Vani procurando um amigo
de Rui, o cirurgião plástico Serginho, interpretado por Paulo Betti; e a trama de Rui, que
reencontra Marcela, descobre sobre seu filho e não sabe como lidar com a nova situação.
Na cena em que Rui decide contar para Vani sobre seu filho, Vani também tem intenções
de lhe revelar que pretende abdicar de sua ideia de colocar silicone nos seios para ter um filho.
Quando Rui retorna a sua casa, a canção “Pai”, composta por Fábio Jr., está tocando – Vani
ficou um bom tempo em uma loja de discos para encontrar o autor e a canção com a qual
gostaria de presentear e surpreender Rui. Há certo constrangimento por parte de Rui em não
encarar Vani. Eles iniciam um diálogo, conforme é possível observar nas figuras 60 e 61. Neste
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ponto, há a edição utiliza planos e contraplanos, nos diálogos do casal – os planos têm duração
aproximada das falas de cada personagem e são articulados por meio de duas câmeras. Somente
quando Rui toca na questão de que ele já fez um filho, há dezessete anos, o enquadramento
fotográfico se modifica completamente, fechando no rosto do ator, em um close (Figuras 62 e
63). É possível evidenciar a transição de um enquadramento que acompanha o estilo
estabelecido ao longo da série, ou seja, que enquadre atores bem iluminados e se preocupe em
mostrá-los em suas atuações, para uma quebra inesperada desse enquadramento. Uma música
começa a tocar e ajuda a compor uma atmosfera muito próxima de novelas. A interpretação de
Luís Fernando Guimarães acompanha a atmosfera engendrada tanto pela música quanto pela
fotografia. A cena ganha certa tensão, que pertence à lógica de se estar muito próximo a uma
determinada personagem, sobretudo em uma situação de conflito. Vani exerce um papel
importante para quebrar a tensão da cena: ela começa, aos poucos, a questionar o
enquadramento proposto, bem como a tensão gerada por ele. Tem-se, portanto, um diálogo em
que, por um lado, Rui apresenta seu drama de já ser pai e, por outro, Vani questiona a forma
como Rui e o diálogo são mostrados pelo enquadramento. Assim, por meio de uma montagem
com enquadramentos em primeiro plano, temos um jogo entre a novela e a série de comédia.
Esse movimento perdura até o ponto em que Rui escapa do ponto principal da discussão e a
fotografia retorna ao enquadramento anterior.

Figuras 68 e 69: Imagens do episódio Ter filhos é normal
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Figuras 70 e 71: Imagens do episódio Ter filhos é normal
Como é possível notar, o que antes poderia ser visto como algo bastante natural, uma
vez que há um raccord, mas este é utilizado de modo a não ser imperceptível, ou seja, um
enquadramento fotográfico que ressalte as expressões dos atores, torna-se um objeto de
questionamento por parte da personagem, que compreende que, da forma como está sendo
enquadrada, participa de um momento novelesco, mas com um sentido paródico.
Neste mesmo episódio, há novamente a inserção de um dispositivo de comicidade
relacionado a certa paródia de enquadramentos de novela. A trama do episódio segue, com Rui
acreditando que é pai e Vani tentando descobrir se Marcela está aplicando um golpe. A
personagem de Fernanda Torres vai, então, ao consultório de Serginho (interpretado por Paulo
Betti), amigo de Rui e, também, cirurgião plástico. Ao falar sobre a paternidade de Rui,
Serginho conta que o mesmo fato ocorreu com ele: Marcela havia o encontrado e lhe revelado
que eles tinham tido um filho há mais de dezessete anos (Figuras 64 e 65). Na cena em que Vani
conclui que tudo não passa de uma armação de Marcela, temos um novo jogo entre planos e
contraplanos, desta vez em planos detalhes da boca de Vani e dos olhos do personagem Serginho,
conforme exemplos de figuras 66 e 67. Mais uma vez, temos um corte brusco da montagem (ou
um raccord um tanto inusitado) como um elemento de surpresa, de exagero, que remete a uma
situação de comicidade potencializada com a atuação dos atores e o jogo estabelecido na
montagem, muito próxima das novelas, em seus momentos de melodrama.
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Figuras 72 e 73: Imagens do episódio Ter filhos é normal

Figuras 74 e 75: Imagens do episódio Ter filhos é normal

Ainda que a fotografia e o enquadramento atuem, por vezes, de forma a ressaltar algum
elemento ou mesmo tornar-se presente e, bem por isso, opacos, as câmeras que filmam a série
Os normais, bem como seus cinegrafistas e diretores de fotografia, nunca são revelados. Há,
neste ato, uma escolha: por mais que os personagens atuem de modo metalinguístico, a
produção do programa não se apresenta dessa forma, ficando escondida nos bastidores que ela
mesma cria. A relação entre personagens e câmeras, embora muito natural e próxima, não se
tornou objeto de discussão por parte dos personagens, que acatam o modo como são
representados ou apresentados, seja pela luz ou pelos enquadramentos. Nas poucas situações
em que há um questionamento desse fato, como no caso do enquadramento novelesco, ainda
assim as personagens não se dirigiam a quem estava por trás das câmeras.
4.3 Análise da edição
No início de seu texto acerca da montagem cinematográfica, Marcel Martin (2013, p.
47) assinala a importância de se pensar mais profundamente acerca da “organização dos planos
de um filme em certas condições de ordem e duração”. Em outras palavras: o teórico e pensador
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de cinema apresenta uma perspectiva de se analisar detidamente a montagem dos filmes. Como
parte de um programa em que divide a montagem em, ao menos, duas vertentes – a montagem
expressiva e a montagem narrativa –, Martin discorre sobre as funções da montagem, como ela
é capaz de narrar uma história ou produzir efeitos nos espectadores, a depender, obviamente,
dos objetivos do cineasta. A visão de Martin, no entanto, apresenta-se como uma visão bastante
redutora acerca do papel da montagem, uma vez que se fixa em pensar a organização de planos,
sem levar em consideração que o próprio conceito de plano, muitas vezes, é escorregadio,
traiçoeiro. Jacques Aumont (2005, p.62), por exemplo, relê os apontamentos de Martin,
buscando certo distanciamento, sobretudo porque acredita que a montagem pode ter um caráter
muito mais criativo; que ela pode ter um conceito mais ampliado. “A montagem é o princípio
que rege a organização de elementos fílmicos visuais e sonoros, ou de agrupamento de tais
elementos, justapondo-os, encadeando-os e/ou organizando sua duração”. Não seria o papel da
montagem apenas decidir pela duração e ordenação dos planos. Ela estaria muito mais
envolvida no projeto de um filme, na composição dos efeitos que se pretende alcançar. O que
coloca Jacques Aumont vai ao encontro do que será exposto neste texto: a partir de uma análise
sobre recursos de montagem utilizados em Os normais, fica bastante evidente que o papel da
montagem, além de organizar planos, também atua como elemento de comicidade e quebra, de
forma metalinguística, a transparência da narrativa.
Rui está debaixo do chuveiro. Explica o modo como gosta de tomar banho, relatando
em detalhes quais partes de seu corpo prefere começar ensaboando. Esse é o primeiro plano da
série Os normais, incluído depois da abertura que seguirá toda a série, na qual há uma colagem
de fotografias do tipo 3 X 4 de pessoas que fazem caretas, estão sérias ou riem, acompanhadas
pela música Você é doida demais, composição de Lindomar Castilho. A duração do plano tem
trinta e dois segundos, mas há uma pausa na fala do ator por meio de um congelamento da
imagem para a inserção de letreiros da primeira parte de uma frase de Voltaire – somos todos
malucos. Ao final do plano, há um corte abrupto, no qual é possível perceber uma montagem
em paralelo, uma vez que surge na tela Vani, deitada na cama, refletindo sobre o que é ser
normal. Neste plano, de vinte e dois segundos, também há o congelamento da imagem, com a
inserção de letreiros, no qual há a conclusão da frase de Voltaire: quem não quer ver malucos
deve quebrar os espelhos. Há, novamente, outro corte e Rui está agora em frente a um espelho,
falando sobre Vani, caracterizando-a e retomando uma frase dita por ela e que ele achou
estranho. Novo corte, Vani agora está colocando um casaco roxo e diz a frase que Rui havia
estranhado. Novo corte, Rui está dentro de um carro, em algo que parece ser um
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congestionamento. Rui continua seus argumentos em relação ao tema proposto por Vani. Seguese outro plano de Vani, terminando se de arrumar. Retorna-se ao plano de Rui no carro, com um
raccord, quando Rui se descontrola e grita para os outros carros, logo após ter dito que Vani era
“completamente descontrolada”. O plano termina com nova tomada de Rui dentro do carro.
Novo corte para Vani, agora dentro de um elevador, falando sobre suas pulsões suicidas. Novo
plano de Rui dentro do carro, agora estacionado. Rui dialoga com o público até que Vani aparece
no quadro e, com um “oi” bastante irritável, tenta abrir a porta do carro.

Figuras 76 e 77: Imagens do episódio somos todos normais

Figuras 78 e 79: Imagens do episódio somos todos normais
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Figuras 80 e 81: Imagens do episódio somos todos normais
Trata-se da primeira sequência da série Os normais, na qual se pode observar como a
edição das cenas foi estabelecida com o intuito de narrar uma história. Se seguir a proposta de
Marcel Martin, ao citar J-P Chartier, a montagem dessa primeira cena
corresponde à percepção usual por movimentos de atenção sucessivos. Do mesmo
modo que temos a impressão de ter continuamente uma visão global do que se oferece
ao nosso olhar porque a mente constrói essa visão com os dados sucessivos da retina,
numa montagem benfeita a sucessão dos planos também passa despercebida por
corresponder aos movimentos normais da atenção, construindo para o espectador uma
representação de conjunto que lhe dá a ilusão da percepção real. (CHARTIER apud
MARTIN, 2013 p.154)

Há, no entanto, que se desconfiar de uma reposta ou um conceito concebido tão
rapidamente. Mais a fundo, a edição foi responsável por mais do que apresentar os personagens:
e edição apresentou um contraponto entre eles, um contraponto que se torna cômico ao se
perceber que uma fala, intercalada com a outra, reproduz um efeito de se pensar cada
personagem em suas esquisitices. As duas cenas, se vistas em separado, não causariam o mesmo
efeito, pois não haveria a fala do outro contrastando o que foi dito anteriormente. Seria tão
somente um monólogo de um homem de meia idade ou de uma mulher comentando sobre o
fato de não serem compreendidos pelos seus respectivos parceiros. A linha condutora da
narrativa, ou seja, as falas dos personagens, tornou-se muito mais criativa do que se os mesmos
planos, quando cortados, indicassem primeiro a fala de um, com seus argumentos e, depois,
seguida da fala do outro. No entanto, a edição não se torna visível. Está tão bem entrelaçada,
com cortes colocados de forma a não se tornarem tão visíveis ao olho humano. Em outras
palavras e com base no exposto por David Bordwell (2013) sobre montagem, por meio do ritmo,
da concatenação dos planos, é possível perceber que os personagens estão se arrumando
concomitantemente, ao passo que se apresentam ao público. Um elemento que deixa bastante
visível a opção por uma edição que seja transparente é a cena em que Rui grita da janela de seu
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carro, em um claro descontrole emocional e em contraste com o que acabara de falar sobre Vani,
chamando-a de descontrolada. Há um raccord que ajuda a intensificar o contraste da cena.
Quando Rui diz que sua namorada é “completamente descontrolada”, há um corte com um novo
enquadramento mais próximo do ator, no qual podemos visualizar suas expressões e, ao mesmo
tempo, entender que é uma continuidade de sua fala. Ao utilizar esse recurso, a cena ganha,
também, um novo contorno, pois a contradição entre o que diz Rui sobre sua namorada e seu
comportamento de gritar no trânsito são acentuados. Por essa análise inicial, já é possível
verificar que há estratégias audiovisuais presentes na série; estratégias que a afastam de outras
comédias seriadas televisivas, nas quais se é possível perceber a presença do público e que são
feitas ao vivo, com, é claro, uma forma de edição bastante diversa do que ocorre em Os
normais25.
Outro recurso que fica bastante evidente é a utilização de planos e contraplanos, como
forma de apresentar uma ideia contrária. Não é raro encontrar nas montagens da série, em um
diálogo de plano e contraplano, planos que apresentam um tipo de feição de um dos personagens
– um deles mais sóbrio ou irritado, ao passo que o outro está rindo, descontraído – em
contraponto às feições do outro personagem. É, neste ponto, que encontramos o parágrafo de
Marcel Martin sobre a comédia, uma vez que a montagem utilizada opera, nos dizeres deste
autor, “um efeito de ruptura da tensão psicológica” (p.173).
O efeito cômico pode vir inicialmente de uma surpresa, pois o plano pode mostrar
alguma coisa que o precedente não fazia esperar e cujo conteúdo afetivo é menos
elevado e menos denso do que se poderia supor: temos um bom exemplo no final de
Vida de cachorro/A dog’s life (Chaplin), quando Carlitos e Edna olham
enternecidamente para um berço, e o plano seguinte mostra que este contém apenas
cachorrinhos; da mesma forma, em Umberto D (De Sica) vemos uma freira absorvida
em orações: um curto travelling para trás faz então entrar em cena panelas de sopa
fumegante. (MARTIN, 2013 p. 173)

Em uma espécie de jogo de plano e contraplano como recurso de comicidade, há uma
imagem bastante significativa da própria série analisada. No episódio Divertimento sadio e
normal, Rui e Vani dublam a canção Não se vá, na versão gravada por Jane e Herondy, diante
de um casal de amigos. A cena, que faz parte de uma estratégia de montagem advinda de um
miniflashback, é para mostrar o quanto os dois são engraçados, sobretudo no ato de fazer a

25

Refiro-me aqui a séries como Sai de Baixo e Toma lá da cá. Essas séries são gravadas ao vivo, ou seja, há uma
plateia que assiste ao programa. Isso tem repercussões bastante distintas, como é de se imaginar, pois as risadas
são espontâneas e, em boa parte do programa, aparecem no áudio. O comportamento dos atores também é
bastante distinto, sendo a improvisação uma grande marca deste tipo de programa. No caso de Os normais, há
uma fuga de um aspecto mais teatral de uma comédia seriada televisiva, o que faz com que seja possível
aproximar o pensamento de edição da série a um pensamento sobre montagem cinematográfica.
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dublagem. O que se tem, no entanto, são os contrapontos de expressões do casal de amigos que
parece não achar graça nenhuma no que está vendo.

Figuras 82 e 83: Imagens do episódio Divertimento sadio e normal

Figuras 84 e 85: Imagens do episódio Divertimento sadio e normal
A análise da edição de Os normais revela, no entanto, que nem sempre a montagem
opera de forma transparente, que busca tão somente contar uma história, de forma que o
espectador nem possa perceber como são feitos os cortes, as transições, a criação de ambiências.
A série brincou muito com a ideia de edição, ao ponto de colocar elementos típicos de edição
na própria construção das narrativas. Entre eles, os flashbacks.
4.3.1 Edição e miniflashbacks
Uma marca estilística de edição que fica bastante expressa na série Os normais é o que
foi denominado de miniflashbacks. Trata-se de um recurso de montagem em que, após ser
solicitado por um dos protagonistas, há uma volta no tempo, para uma cena que geralmente
revela algum momento em que um dos personagens estava em uma situação constrangedora e
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cômica. Neste ponto, cabe um comentário sobre como a importância da edição para o
desenvolvimento da narrativa, ou como os personagens, por alguns instantes, conseguem obter
(ou, ao menos, transparecem a ideia de que o fazem) certo controle da narrativa. O fato de os
personagens obterem esse grau de controle sobre o episódio coloca uma questão interessante
sobre a narrativa, que se constrói, majoritariamente, a partir de certos desejos dos personagens.
É como se os protagonistas tivessem diante de si uma equipe de produção que funciona como
plateia e que pode ser acionada por eles para deixar uma determinada situação ainda mais
cômica do que até aquele momento. No caso dos miniflashbacks, como o próprio nome utilizado
pelos personagens pode indicar, há uma referência ao modo de apresentar uma cena do passado,
o que já foi considerado como um marco do cinema, no nível da mostração. A literatura e
mesmo os monólogos teatrais que manipulavam o tempo já previam essa possibilidade de
operar saltos no tempo da narrativa. Com o cinema, como bem lembra Hugo Mustenberg (1983),
no auge de seu entusiasmo pela nova arte que se desenvolvia, a capacidade de retroagir ao
passado ou anteceder fatos futuros (flashbacks, cutbacks e flashfowards), no nível da mostração,
tornou-se uma grande conquista para os contadores de histórias por meio de imagens em
movimento.
O recurso dos miniflashbacks começa a ser utilizado na primeira temporada da série,
quando um personagem que é apresentado pelos protagonistas como alguém da produção do
programa – e é bem possível que realmente fosse alguém que trabalhasse nos bastidores da
série– introduz a possibilidade de se utilizar esse recurso. A partir desse episódio até o penúltimo
episódio da série, Rui e Vani utilizarão várias vezes esse recurso. Antes de entrar como recurso
narrativo solicitado pelos personagens, já existia a introdução de flashback na narrativa. No
episódio Grilar é normal, que se inicia com uma cena de Vani procurando um broche de ouro
que pertencia a sua avó (ver análise anterior sobre essa cena), um flashback é anunciado com o
famoso recurso de letreiros de Uma hora atrás, e há mudança da fotografia, que perde a paleta
de cores multicoloridas para se tornar preto e branco. Nesta volta ao passado, há uma explicação
do porquê Vani, ao ser questionada por Rui se a transa que acabaram de terminar havia sido boa,
responde que “foi passável”.
Não há muitas diferenças no modo de se apresentar um miniflashback. Em quase todos
eles, há uma volta ao passado em que Rui e Vani vivenciam alguma situação constrangedora.
Uma diferença a ser destacada, no entanto, é o uso de um miniflashback no episódio
Desconfianças normais. O episódio inicia com Vani oferecendo um sanduíche a Rui, que fica
bastante desconfiado sobre o que poderia ter acontecido àquele sanduíche, uma vez que Vani se
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apresenta como uma personagem bastante egoísta e egocêntrica e, por isso, incapaz de dividir
algo com Rui. Ao ser questionada e para provar o quanto Vani também pode ser vista como
parceira, Vani solicita um miniflashback sobre um dia em que ela havia levado refrigerante a
Rui. Tem-se, então, o surgimento da personagem em cena, em outra circunstância, mas,
diferente dos demais, nesse miniflashback há o uso da voz em off. Vani narra com bastante
sutileza como ela encontrou a garrafa de refrigerante quase vazia e dividiu, em partes iguais e
em dois copos, o restante do líquido do refrigerante. Mais uma vez, um recurso de montagem
em função de um elemento de comicidade, pois os gestos que Vani faz, a maneira como a voz
é colocada na trilha sonora gera um efeito de apresentar um lado de Vani que, mesmo sem
conhecer a personagem de outros episódios, deixa claro se tratar de uma mentira. Em toda a
série, esse é o único miniflashback em que não há a presença dos dois atores, o que se pode
considerar como um miniflashback que não resgata situações vivenciadas de fato.

Figuras 86 e 87: Imagens do episódio Desconfianças normais
É possível pensar que os miniflashbacks têm sua origem em outra série, outra
experiência televisiva, com direção de Guel Arraes. Em um dos episódios da TV Pirata26 , há a
presença de flashbacks que são notados e explicados por personagens. Sobre esse aspecto, há
claras intertextualidades com situações vivenciadas em Os normais. No episódio Uma amizade
normal, a personagem Diana, interpretada por Débora Bloch, questiona Vani sobre o que teria
sido a cena que apareceu enquanto elas conversavam. Vani explica que se tratava de um
miniflashback, assim como o faziam os personagens da série TV Pirata. Diana, por sua vez,
interessa-se pelo recurso e, mais tarde, vai solicitar o retorno de um evento ocorrido no passado,
como forma de constranger seu marido Marcelo, interpretado por Alexandre Borges. O evento

26

Episódio Quem matou Barbosa?, que foi ao ar no ano de 1992.
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ocorreu em uma praia, quando Marcelo decide ficar nu, com um propósito de ficar mais
contatado com a natureza. A questão cômica surge porque ele não havia passado repelente em
seus órgãos sexuais, o que fez com que muitos mosquitos pousassem em sua genitália. Na
transição das cenas, a edição enfatiza as reações de ambos os personagens.

Figuras 88 e 89: Imagens do episódio Uma amizade normal

Figuras 90 e 91: Imagens do episódio Uma amizade normal
Trata-se de uma das poucas vezes em que outro personagem se utiliza desse recurso. O
mais comum, ao longo da série, são apenas questionamentos sobre o que ocorre quando surge
uma cena fora do contexto narrativo. É interessante ressaltar como seria possível, para os
personagens, assistirem à cena, uma vez que eles não detêm de monitores próximos. Mas esse
já é um questionamento que quebra com a utilização do recurso. Para os personagens, ainda
que estranhem, a montagem lhes apresenta uma nova situação, situação esta que são capazes de
observar independentemente do modo como isso se tornaria possível.
No episódio O tipo de coisa normal, Vani, ao lembrar sobre um evento de sua vida no
qual quase teve uma experiência lésbica, mas com final cômico, recebe uma proposta da
personagem Samla, interpretada por Maria Luísa Mendonça, que se dispõe a pagar para ver.
Com a famosa frase, “mas eu pagava para ver isso”, Vani acerta o preço de uma cena de seu
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passado com Samla. Solicita, então, um miniflashback e aguarda que ele entre em cena. A
montagem, que variava entre cenas paralelas de Rui e seus amigos e Vani e Samla, transita
novamente para os três personagens masculinos, em outro ambiente da casa, onde jogam pôquer.
O miniflashback aparece, desse modo, na sala e quem o observa são Rui e seus amigos. No final
do corte do miniflashback, Vani surge em cena perguntando se havia passado por ali algum
miniflashback. Os personagens fazem cara de espanto, de quem não tinha entendido a cena que
havia surgido diante de seus olhos. Seria bastante razoável pensar como a utilização dos
miniflashbacks nem sempre estava condicionada à vontade dos personagens. Esse é um dos
casos em que é possível sentir que a montagem não estava a serviço do que as personagens
queriam narrar, tendo, inclusive, armado para que a situação fugisse do efeito esperado por Vani.
Há que se notar, desse modo, como a montagem era negociada entre editores e personagens, ou
seja, dentro do universo ficcional de Os normais, a produção do programa – neste caso,
pensamos o papel do editor – participa ativamente da narrativa, figurando como uma espécie
de narrador ou alguém que controla a narrativa. Essa é, portanto, uma nova camada de análise
que o recurso dos miniflashbacks proporciona: a inserção de um narrador, ainda que não esteja
visível ou aparente na cena, mas que silenciosamente participa, mostrando-se peça importante
para se compreender o jogo de transições entre cenas proposto ao longo de cada episódio.

Figuras 92 e 93: Imagens do episódio O tipo de coisa normal
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Figuras 94 e 95: Imagens do episódio O tipo de coisa normal

Figuras 96 e 97: Imagens do episódio O tipo de coisa normal
O último miniflashback da série Os normais é utilizado no episódio O magnífico
antepenúltimo. Este episódio tem início com alguém da produção, por meio de um memorando,
avisando que ainda estão disponíveis três miniflashbacks para os personagens. Os dois
primeiros são bastante calculados por Rui e Vani, ao passo que o terceiro é utilizado por
Bernardo, interpretado por Selton Mello, sobre uma situação que não teria relação com a
narrativa em andamento, tornando-se um elemento de comicidade por inserir uma cena cujo
sentido é somente apresentar uma situação cotidiano.
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Figuras 98 e 99: Imagens do episódio O magnífico antepenúltimo

Figuras 100 e 101: Imagens do episódio O magnífico antepenúltimo
Os miniflashbacks figuraram na série como elementos de comicidade, mas também
eram capazes de trazer a ideia de metalinguagem, uma vez que os personagens detinham certo
poder em suas mãos de conduzirem a narrativa. Mais do que um elemento narrativo, os
miniflashbacks enalteciam a ideia de que o programa apresentado por Rui e Vani era de fato
próximo ao dois, ao ponto de os conhecerem em situações outras que não as estabelecidas pela
narrativa do cotidiano contemporâneo aos dois.
4.3.2 Outros recursos de edição
Além dos miniflashbacks, há outros recursos de montagem que também ajudavam a
quebrar a ideia de transparência da série. Na parte final do episódio Sexo só semana que vem,
quando Rui e Vani conversam no carro, Vani começa a falar sobre seus sentimentos mais
íntimos, sobre sua vontade de expressar, por meio de algum recurso, como ela se sente naquele
momento, “como uma escova de dente usada e velha que alguém põe no armário e esquece que
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tá lá”. Há um corte para um plano com efeitos de animação, em que se pode ler “efeito
psicológico”. Ao retornar para o carro, a fotografia apresenta uma nova paleta de cores, com
tendência dessaturada. Vani está com um aparato que lembra a cabeça de uma escova de dentes.
Há um personagem que não fala, mas tem a aparência – ou o que cognitivamente os
espectadores aprendem que é – de um cientista, fazendo anotações. Rui e Vani continuam o
diálogo, inclusive brincam com o outro personagem que tenta se manter sério.

Figuras 102 e 103: Imagens do episódio Sexo só semana que vem

Figuras 104 e 105: Imagens do episódio Sexo só semana que vem
Esse mesmo dispositivo é recuperado no episódio Sonhos de uma noite de serão. Neste
episódio, ao ler em uma revista possíveis sintomas de depressão, Vani, Maristela e Bernardo se
encontram na casa de Rui, desanimados. O efeito psicológico é testado para demonstrar como
cada um dos participantes está se sentindo naquele momento. A premissa é a mesma utilizada,
mas dessa vez outros dois personagens também participam do recurso, relatando suas
experiências. Na vez de Rui relatar como está se sentindo naquele momento, ele começa por
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dizer que parece que sempre quando tenta dar uma opinião alguém o corta. Neste exato
momento, inicia-se a abertura do programa.

Figuras 106 e 107: Imagens do episódio Sonhos de uma noite de serão

Figuras 108 e 109: Imagens do episódio Sonhos de uma noite de serão
Outro dispositivo de montagem apresentado de modo metalinguístico e que também
pode ser analisado como elemento de comicidade está presente no episódio Uma experiência
normal. Neste episódio, é disponibilizado aos personagens um recurso chamado Vinheta de 15
minutos depois. Trata-se de um recurso em que, ao ser solicitado, tira os personagens de sua
situação atual para o que lhes acontecerá nos quinze minutos seguintes. O episódio inicia com
Vani lendo um memorando da alta direção do programa, que inclui os dizeres “Vani, seguindo
nossa tradição de estar sempre inovando na linguagem televisiva, hoje vamos testar um novo e
revolucionário recurso técnico: a vinheta de quinze minutos depois”. Há, então, um corte da
cena e surge na tela uma mulher tocando uma harpa, com o letreiro 15 MINUTOS DEPOIS.
Novo corte e Vani está no elevador do prédio de sua casa. Ela continua lendo o que diz o
memorando. Novamente há um corte para a vinheta e ela surge no banheiro, terminando de ler
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a mensagem. Por esse início, fica bastante evidente que a continuação da narrativa, por meio da
montagem, se dá com a manutenção de alguns elementos, sobretudo a continuação do Vani está
lendo, a maneira como ela segura o memorando, suas roupas. Em síntese, um certo cuidado de
continuidade, embora não haja a manutenção do transcurso de tempo. Durante toda a primeira
parte deste episódio, há a inserção da vinheta, seja em momentos solicitados pelos personagens
ou em momentos escolhidos pelo roteiro/direção.

Figuras 110 e 111: Imagens do episódio Uma experiência normal

Figuras 112 e 113: Imagens do episódio Uma experiência normal
O escritor argentino Juan José Saer, ao refletir sobre as ficções, ressalta um termo
interessante para se pensar a junção entre ficção e verdade: a falsidade.
Por isso, não podemos ignorar que nas grandes ficções do nosso tempo, e talvez de
todos os tempos, está presente esse entrecruzamento crítico entre verdade e falsidade,
essa tensão íntima e decisiva, não isenta nem de comicidade nem de dramaticidade, e
que é a ordem central de todas elas, às vezes explicitada tematicamente e às vezes
como fundamento implícito de sua estrutura. A finalidade da ficção não é a de
incursionar nesse conflito, e sim fazer dele sua matéria, moldando-o ‘à sua maneira’.
(SAER, 2009, p.4)
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Ao longo dos episódios da série, é possível pensar no falseamento de muitas situações,
inclusive na própria condução da edição, que aparece como um elemento narrativo que pode
ser utilizado pelos personagens, de maneira explícita e, muitas vezes, metalinguística. Em
outras, há uma falsa ideia de controle por parte dos personagens. Assim, o próprio caráter de
expressividade no gesto de montar uma obra audiovisual, que destoa do que Martin propõe
acerca da montagem cinematográfica, torna-se um recurso para narrativa: entre o falso e o
verdadeiro, entre o revelar um processo e o esconder sua feitura.
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Terminar é normal...
Podrá suceder que al final de tu pensamiento vuelvas a encontrarte en el principio,
pero nunca te encontrarás como al principio.
José Bergamín

Nos mais de setenta episódios da série Os normais, foram muitas as vezes em que a
fachada do prédio em que morava Rui aparecia, como uma forma utilizada pela edição para
informar o local onde se passa a ação vivenciada pelos personagens. No episódio Terminar é
normal, isso ocorre novamente, só que na trilha sonora incide gritos de prazer de Vani. Para
além dessa diferença inicial, há um letreiro que indica: 8:37 - A última cena de sexo. O tom
dado por esse simples letreiro poderia ensejar um certo tom de despedida – o tom que inclusive
perpassa todo esse episódio – não fosse, claro, o contraponto entre o que se coloca no texto da
imagem, que destoa do que é colocado no som. Ao longo desse episódio, vários outros letreiros
surgem para o espectador, como que ajudando a compreender que, embora ele esteja diante de
um episódio, trata-se das últimas vezes que ele vai observar os personagens que ali estão. Afinal,
o próprio título, um título que insinua uma precariedade do ser e estar humanos, indica que
terminar é normal, que tudo que se inicia tem um princípio e, bem por isso, tem um fim. Tratase de uma última vez incluir um recurso de metalinguagem para se despedir, para colocar um
ponto final na série.

Figuras 114 e 115: Imagens do episódio Terminar é normal.
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Figuras 116 e 117: Imagens do episódio Terminar é normal.
A trama do episódio não destoa da estrutura das demais tramas, ou seja, parte de um
elemento do cotidiano de um casal, assim como a divisão dos blocos e a resolução final seguem
a mesma trilha de episódios anteriores. Rui está prestes de ganhar uma promoção em seu
trabalho. Vani se voluntaria em acompanhá-lo, para demonstrar que ele tem uma noiva moderna,
ousada e, dessa forma, mostrar-se como alguém confiante, que merece ser promovido a gerente
de marketing. A trama toma outros contornos quando Rui perde a promoção, explode sua raiva
diante de seus colegas de trabalho e pede demissão de seu emprego. Neste momento, Bernardo
surge e, após receber uma ligação na casa de Rui, é convidado para tocar em uma noite de
premiação para os melhores profissionais de marketing do ano. Os personagens vão a este
prêmio, com a esperança de que Rui possa conseguir um novo emprego. Entre as confusões e
mal-entendidos que cada personagem provoca, há o término com Vani tentando protagonizar
uma pseudo-premiação para Rui, diante do palco no qual seria revelado o grande prêmio de
homem de marketing do ano. Rui, como quem tenta explicar o que de fato havia ocorrido, sobe
ao palco em que está Vani, desmente o fato e aproveita a deixa para falar sobre o que é ser
normal, em um discurso com direito a música incidental na trilha sonora e que termina com um
beijo apaixonado em Vani.

Figuras 118 e 119: Imagens do episódio Terminar é normal.
96

Todas as situações da trama do episódio são acompanhadas pelo letreiro “a última/o
último...”, como que para lembrar ao telespectador que o que se mostra é algo que está, no
fundo, se despedindo: as discussões no banheiro; as cascatas de Rui, querendo sempre levar
algum tipo de vantagem, mesmo estando em situações visivelmente desfavoráveis; a inserção
de novos personagens que auxiliam o casal (neste caso, Bernardo e Maristela); as pequenas e
as grandes reviravoltas em cada bloco do episódio; os mal-entendidos; as frases de duplo
sentido; as escatologias, as últimas conversas com o público. Como forma de explicar o que
está diante da tela, os letreiros cuidadosa mente funcionam para recordar, não somente que a
série chega a seu término, mas também ajudam a contar como, no decorrer dos episódios,
sempre foram utilizadas algumas fórmulas, alguns esquemas que não eram revelados ao público.
Seria preciso ser mais atento ao que ocorria para se perceber que o que os letreiros colocavam
era uma estratégia narrativa, uma estratégia de condução a qual os personagens seguiam. Ao
longo de mais de setenta episódios, muitas situações se repetiam, mas a repetição se encontrava
em um novo ambiente, como se, com uma nova roupagem, passasse desapercebida como uma
novidade, como chegou a pensar Omar Calabrese (1999).

Figuras 120 e 121: Imagens do episódio Terminar é normal.
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Figuras 122 e 123: Imagens do episódio Terminar é normal.
A cena final deste episódio retoma uma cena muito comum, que era o diálogo final entre
Rui e Vani no carro, com partes de improvisação. Enquanto se despedem, Vani faz um convite
para que todos assistam ao filme que será lançado em breve, comenta como ela está bem no
filme, diz que é VIP, assim como todos os que estão por trás das câmeras. Neste momento, um
corte para mostrar a equipe de produção dos normais levantando seus crachás de VIP. Não é a
primeira vez que alguém da produção aparece no programa, mas é a primeira vez em que toda
a equipe entra no quadro, mostrando o número de pessoas que atuava nos sets de filmagem,
mostrando, aliás, o próprio set de filmagem. Vani e Rui iniciam uma despedida, com um diálogo
que começa a ser improvisado, mas aos poucos há um efeito de dissolução do corpo das
personagens, restando ainda suas vozes, mas que logo, por meio de um fade out no áudio,
também desaparecem. Tem-se a imagem de um carro vazio, depois a imagem de que se tratava
de um carro cenográfico, algumas pessoas da produção arrumando o set, o que enseja uma
imagem bastante metafórica sobre o final da série: uma última imagem em que não há
personagens, não há trama, não há história, mas, nela, está inscrita e desvelada as bordas que
acompanharam os mais de setenta episódios. O que resta é uma produção que, ao desmontar e
limpar o set, demostra que por ali já não existe mais a vida e o cotidiano de um casal, como a
experiência de ver um apartamento ou uma casa vazia que, durante algum tempo, pertenceu a
uma determinada família, mas que agora seguir por novos rumos, novos horizontes, novos lares.
E é assim que Rui e Vani deixam a série, como que a dizer que o futuro chegou, que literalmente
desapareceram da televisão para entrar no cinema: para figurar, talvez sem exageros, como um
dos casais mais importantes da história da televisão brasileira.
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Figuras 124 e 125: Imagens do episódio Terminar é normal.

Figuras 126 e 127: Imagens do episódio Terminar é normal.

Figuras 128 e 129: Imagens do episódio Terminar é normal.

* *
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Quando, no dia 03 de outubro de 2003, eu assisti a este último episódio da série, tive a
nítida sensação do desaparecimento, do término. Não me recordo se prestei atenção aos letreiros,
mas sabia que aquela seria a última vez que assistiria, ao menos dentro de uma grade televisiva,
às aventuras de Ruy e Vani. Ao longo dos textos desta dissertação, um trecho de Fernando
Pessoa, no Livro do desassossego, parece ter sempre me acompanhado.
Lembro de repente de quando era criança, e via, como hoje não posso ver, a manhã
raiar sobre a cidade. Ela não raiava para mim, mas para a vida, porque então eu (não
sendo consciente) era a vida. Via a manhã e tinha alegria; hoje vejo a manhã, e tenho
alegria, e fico triste… A criança ficou mas emudeceu. Vejo como via, mas por detrás
dos olhos vejo-me vendo; e só com isto se me obscurece o sol e o verde das árvores é
velho e as flores murcham antes de aparecidas. (PESSOA, 357)

Ao rever o último episódio, sobretudo para a análise, percebi que esse olhar por trás dos
olhos também se inscreve no último episódio da série; foi uma espécie de luta perder a inocência
do olhar, uma inocência que a própria metalinguagem parece lutar contra: sempre trabalha para
explicar o truque, sem nunca o explicar por completo. Só se explica o truque final, quando se
sabe da despedida, do adeus. Deixar para trás, então, o olhar inocente, o olhar de criança diante
do que se assiste e adentrar nos meandros, nas estratégias propostas por equipe de produção de
uma série televisiva, compreender um pouco mais a fundo sobre o processo de construção de
uma comédia seriada: esses foram os percursos.
E foram percursos que me trouxeram a mais dúvidas e incertezas. Como a própria
prática de se questionar algo para encontrar respostas e, depois, poder questionar as próprias
respostas. Assim, não acredito que posso responder cruamente à pergunta inicial feita no projeto
de pesquisa, sobre como a metalinguagem figura como elemento de comicidade. Isso seria
demasiado ambicioso. A resposta é, por assim dizer, um caminho, com a indicação de que a
metalinguagem na série Os normais é um ponto que a diferencia de outras experimentações na
televisão e, como visto, é uma marca estilística de Guel Arraes.
Michel Mafessoli (2008), a partir de alegoria com um conto de Edgar Alan Poe27, lembra
a ideia de que o cotidiano é uma terra fértil, também cheia de mistérios a serem observados por
um olhar mais atento, por pesquisadores mais atentos ao que há de imaginário e as implicações
possíveis a partir desse novo posicionamento. Ao compreender um pouco mais acerca de uma
experiência televisiva, especialmente uma experiência que investe na linguagem, nas
modificações da linguagem televisiva, nos desvios que propiciem riso e que construam humor

27

Trata-se do conto A carta roubada, cuja premissa inicial é a de que uma carta perigosa poderia revelar segredos de uma rainha. Um delegado encarregado de resolver essa situação vai até a casa de um suspeito e fica tão
preocupado em desvendar corriqueiros esconderijos que não avista a carta, facilmente exposta.
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nas mais diversas situações cotidianas, tantas outras possibilidades analíticas ficaram à mostra,
à espreita, ao contato com o texto televisivo, a seus sabores (amargos, para lembrar as vagas de
Henri Bergson, 1987). Um olhar mais atento pode sim ser um olhar que deambule sobre jornais,
sobre revistas e livros, sobre um processo histórico no qual se inscreve o produto investigado;
um olhar que analise especificidades de personagens, edição, fotografia: um olhar que, também
e infelizmente, como no conto de Poe, deixa de enxergar o que está diante de si. O que lancei
nesta dissertação foi, também, uma experiência de metalinguagem, um ensaio sobre metas que
surgiram a partir de dificuldades e de descobertas...
Mas pode ser que tudo não tenha sido mais que uma deambulação imaginária, mais um
mergulho no tempo, como se eu pudesse retornar e encontrar, por mais uma vez, o eu-menino
e suas curiosidades em relação às bordas da televisão; um eu-menino que ficava, durante muitas
tardes sentado em frente à TV, imaginando como se construía televisão, como eram os cenários
e as pessoas por trás das câmeras. Um menino que brincava de ver TV e tentava, a partir do
jogo e da brincadeira, reinventar de algum modo o que via, o que assistia, com a liberdade de
modificar o que me era interessante nas narrativas, nos destinos de personagens e de tantos
outros programas de auditório: um menino que mesmo sem se dar conta percebia, na televisão,
fluxo e passagem, encontros e despedidas – de personagens, de pessoas, de histórias.
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Lista de episódios e ficha técnica
1. Todos somos normais. Exibido em 1º de junho de 2001
2. Normas do clube. Exibido em 08 de junho de 2001
3. Brigar é normal. Exibido em 15 de junho de 2001
4. Trair é normal. Exibido em 22 de junho de 2001
5. Um dia normal. Exibido em 29 de junho de 2001
6. Faça seu pedido. Exibido em 06 de julho de 2001
7. Mal-entendido é normal. Exibido em 13 de julho de 2001
8. Sair com amigos é normal. Exibido em 20 de julho de 2001
9. Implicância é normal. Exibido em 27 de julho de 2001
10. Ler é normal. Exibido em 03 de agosto de 2001
11. Fazer as pazes é normal. Exibido em 07 de setembro de 2001
12. Complicar é normal. Exibido em 14 de setembro de 2001
13. Surpresas são normais. Exibido em 21 de setembro de 2001
14. Estresse é normal. Exibido em 28 de setembro de 2001
15. Um sábado normal. Exibido em 05 de outubro de 2001
16. Mentir é normal. Exibido em 12 de outubro de 2001.
17. Desconfiar é normal. Exibido em 19 de outubro de 2001
18. Um pouco de cultura é normal. Exibido em 26 de outubro de 2001
19. Grilar é normal. Exibido em 02 de novembro de 2001
20. Cair na rotina é normal. Exibido em 09 de novembro de 2001
21. Tentações são normais. Exibido em 16 de novembro de 2001
22. Dar um tempo é normal. Exibido em 23 de novembro de 2001
23. Um pouco de azar é normal. Exibido em 20 de novembro de 2001
24. Desesperar é normal. Exibido em 07 de dezembro de 2001
25. De volta ao normal. Exibido em 14 de dezembro de 2001
26. Seguir a tradição é normal. Exibido em 21 de dezembro de 2001
27. Tudo normal como antes. Exibido em 05 de abril de 2002
28. O tipo de coisa normal. Exibido em 12 de abril de 2002
29. Uma tarde de sábado normal. Exibido em 19 de abril de 2002
30. Enlouquecer no domingo é normal. Exibido em 26 de abril de 2002
31. Uma amizade normal. Exibido em 03 de maio de 2002
32. Confusões são normais. Exibido em 10 de maio de 2002
33. Ter filhos é normal. Exibido em 17 de maio de 2002
34. Viajar é normal. Exibido em 24 de maio de 2002
35. Mais do que normal. Exibido em 29 de maio de 2002
36. Desconfianças normais. Exibido em 05 de junho de 2002
37. Um machismo normal. Exibido em 12 de junho de 2002
38. Umas loucuras normais. Exibido em 19 de junho de 2002
39. Um programinha normal. Exibido em 26 de junho de 2002
40. Ser mau é normal. Exibido em 05 de julho de 2002
41. É nojento mas é normal. Exibido em 12 de julho de 2002
42. Parece indecente mas é normal. Exibido em 19 de julho de 2002
43. O normal a ser feito. Exibido em 26 de julho de 2002
44. Horrivelmente normal. Exibido em 02 de agosto de 2002
45. Acima do normal. Exibido em 09 de agosto de 2002
46. Sensações normais. Exibido em 16 de agosto de 2002
47. Tudo normal até que... Exibido em 1º de novembro de 2002
48. Acordando normalmente. Exibido em 08 de novembro de 2002
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49. Divertimento sadio e normal. Exibido em 15 de novembro de 2002
50. Uma experiência normal. Exibido em 22 de novembro de 2002
51. Questionamentos normais. Exibido em 29 de novembro de 2002
52. Gente normal e civilizada. Exibido em 06 de dezembro de 2002
53. Motivos normais. Exibido em 13 de dezembro de 2002
54. Especialmente normal. Exibido em 20 de dezembro de 2002
55. A volta dos que não foram. Exibido em 11 de abril de 2003
56. É uma questão de química, entende? Exibido em 18 de abril de 2003
57. Sexo, só semana que vem. Exibido em 25 de abril de 2003
58. Casal que vive brigando não tem crise. Exibido em 02 de maio de 2003
59. As taras que o tarado tara. Exibido em 09 de maio de 2003
60. O dia que a Vani pirou. Exibido em 16 de maio de 2003
61. Ter respeito e trair direito. Exibido em 23 de maio de 2003
62. Nosso já famoso episódio infame. Exibido em 30 de maio de 2003
63. Sonhos de uma noite de serão. Exibido em 06 de junho de 2003
64. Querer é poder. Exibido em 13 de junho de 2003
65. O grande segredo de Rui e Vani. Exibido em 20 de junho de 2003
66. As outras vidas de Rui. Exibido em 27 de junho de 2003
67. A vingança da CDF. Exibido em 05 de setembro de 2003
68. Os estranhos lugares comuns. Exibido em 12 de setembro de 2003
69. O magnífico antepenúltimo. Exibido em 19 de setembro de 2003
70. Até que enfim profundos. Exibido em 26 de setembro de 2003
71. Terminar é normal. Exibido em 03 de outubro de 2003
72. Os normais em 2045 (episódio bônus)

Ficha técnica
Elenco fixo:
Fernanda Torres – Vani
Luiz Fernando Guimarães – Rui
[a partir de 2003]
Graziela Moretto – Maristela
Selton Mello – Bernardo
Participações especiais
Adriana Tolentino
Alessandra Negrini – Suely
Alexandre Borges – Marcelo
Alexia Dechamps
Alice Borges – Dentista
Aline Moraes – Gina
Ana Furtado – Maria Pia
Ana Paula Arósio – Carminha
André Mattos – Dr. Pires/Taxista português
Andréa Beltrão – Marilena
Ângela Pires
Ângela Vieira – Loreta
Antônio Abujamra – Dr. Álvaro
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Antônio Calloni
Antônio Destro
Antônio Pedro – Taxista
Arlete Salles – Nancy
Arthur Kohl
Beatriz Segall
Beth Coelho – Selena
Beth Goffman – Susy
Betty Lago – Taciana
Bruce Gomlevsky
Bruno Garcia – Sílvio
Carla Andréia
Carolina Ferraz – Cris
Cássio Gabus Mendes – Geraldinho/Lelo
Charles Myara
Cláudia Abreu – Ana
Cláudia Jimenez – Sara
Cláudia Lyra – Tônia/Solange
Cláudia Raia – Michelle/Marcela
Christiane Torloni – Natasha/Sheila
Dalton Vigh – Corretor
Daniel Dantas – Zeca
Danielle Valente – Verônica
Daniele Winits – Luana
Débora Bloch – Vivian/Diana
Débora Olivieri
Déborah Secco – Kátia
Diogo Vilela – Aldo
Drica Moraes – Bete/Sheila/Rô/Rejane
Duplex – Afro-brasileiro
Edson Celulari – Paulo Arthur/Claudião
Eduardo Galvão – Estevão
Eduardo Luca
Eduardo Martini
Eduardo Moscovis – Edu/Caio
Elaine Mickely – Secretária
Eliana Giardini – Marta
Eliana Fonseca – Soraia
Erick Bougleux – Otavinho
Ernani Moraes – Mário
Eva Wilma – Silvana
Evandro Mesquita – Waldo/Jorge
Ewerton de Castro – Marido
Fábio Assunção – Leandro Maçaneta
Fernanda Rodrigues
Fernando Caruso – Poeta
Fúlvio Stefanini – Antônio/Detetive
Giulia Gam – Clara/Taís
Gláucio Gomes
Guilherme Weber – Pedro Paulo
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Heloísa Perissé – Kátia
Henrique Stroeter – Ciro
Ida Gomes
Ilana Kaplan
Inês Viana – Selma
Ingrid Guimarães – Denise
Joel Reinoso
Jorge Dória – Ney
Josié Antonello
José Rubens Chacha – Chefe de Vani
Julia Lemmertz – Helena/Sílvia/Aninha
Juliana Paes – Mochileira
Kiko Mascarenhas
Laura Cardoso – Tele-mãe
Leona Cavalli
Lídia Mattos
Lília Cabral – Amanda
Luana Piovani – Mainá
Lúcio Mauro – Jair
Lugui Palhares – Vítor
Lulu Santos – Lulu Santos
Malu Mader – Paula
Marcelo Borghi
Marcelo Saback
Marcelo Várzea – Armando
Márcia Fialho
Márcio Garcia – Nuno/Caio
Márcio Lomiranda
Marco Ricca – Rique
Maria Alcina
Maria Fernanda Cândido – Fabiana
Maria Luísa Mendonça – Narah/Samla/Mônica
Maria Padilha – Mara
Maria Paula – Gisele
Mariana Lima – Bia
Mariana Ximenes
Mário César Camargo
Mário Shoemberger
Marisa Orth – Nina/Maria Sílvia
Mauro Mendonça – Chefe
Mel Lisboa – Tati
Miguel Magno
Miriam Pires
Mônica Torres
Murilo Benício – Tato
Nelson Dantas – Gabriel
Nildo Parente
Nívea Maria
Noemi Gerbelli – Djanira
Otávio Augusto – Antônio
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Otávio Muller – Saulo/Haroldo
Paloma Duarte – Roberta
Patrícia Tavares – Simone
Patrycia Travassos
Paula Burlamaqui – Mochileira
Paulo Betti – Delmo/Serginho/Tales
Paulo Miklos – Pedroca
Regiane Antonini – Suzana/Clara
Regina Casé – Leonora Vorski
Regina Dourado – Beatriz
Regina Remencius
Renata Mor – Úrsula
Rodrigo Santoro – Júlio Augusto
Sérgio Mamberti – Mâitre
Seu Jorge – Babu
Sílvia Pfeifer – Selma
Sônia de Paula
Soraya Ravenle – Diana
Tadeu Mello
Tereza Piffer – Edna
Vanessa Alves
Victor Aragão
Vírginia Salomé
Walter Breda – Cantor de barzinho
Zezé Polessa
Assistente de direção: Paloma Rocha
Produção de engenharia: Alfredo Campos
Supervisão de engenharia: Edílson Godoy Duarte, Luiz Daniel Guimarães e Marcelo Cardoso
Figurino: Ellen Milet
Assistentes de figurino: Evelyn Bianco e Andréa Ouriveo
Caracterização: J. Frazão
Assistentes de caracterização: Divina e Maria Helena Gomes
Contraregra: Carlos Eduardo Oliveira
Produção de arte: Andréa Penafiel
Assistente de produção de arte: Mary Habib
Cenotécnica: Juarez da Rosa Fialho
Analista de projeto: Marcelo Áquila e Carlos Alexandre Rebello
Gerência de produção: Jorge de Bem
Cenografia: Cláudio Domingos e Erika Lovisi
Assistente de cenografia: Gioconda Coelho, Luiz Cláudio Velho e Ivana Toledo
Direção de fotografia: Tuco Moraes
Efeitos visuais: Eduardo Halfen
Efeitos especiais: Frederico Farfan
Edição: Paulo H. Farias, Aníbal Veiga
Operadores de sistemas de VT: José Antônio Fernandes Mendes, André Araújo Costa e
Humberto Carlos Aguiar
Operadores de vídeo/VT: João Carlos Morgado, Jansen Cunha, Michelle Soares, Gleidson
Fonseca Silva e Almir Athayde Silva
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Operador de áudio: Paulo Mazzini, Flávio Martins da Silva, Valmir Quadros, Gustavo
Gouveia, Valter Batatinha, Dílson Costa, Ricardo Knupp, Raimundo Lopes e Eduardo Tadeu
Simões
Operadores de cabos: Carlos Alberto T. dos Santos, Genílson do Valle, Jorge Abreu, Jorge
Raimundo Pereira, Flávio dos Reis, Ubirajara Filho, Antônio Carlos S. dos Santos e Grécio
Lopes da Silva
Operadores de microfones: Luiz Carlos Coelho e Beethoven Marques
Assistentes de iluminação: Ivan Ricardo Muniz, Jorge Brito, Marcelo Ribeiro N. da Costa,
Roberto Soares, Renata Pedrosa, Marcelo André Galvão Quitério, Luiz Alberto da Cunha Viana,
José Luiz, De La Vega, Renato Pimentel, José Alaílton, Fabiano Siqueira, Gerson Moraes,
Givaldo Nunes, Otávio Oliveira Marques, Gílson Ramos da Cruz, José Carlos S. Moraes,
Francisco Ramos Lessa, Carlos Eduardo Pereira, Luiz Leonard Ferreira Souza, Gilmar Ferreira
do Nascimento, Léo Pinheiro Miranda e Marcelo Luksik Martins de Castro
Operador de peewee: Paulo César Severino
Elétrica: Otávio de Oliveira, Roberto Pereira dos Santos e Luciana da Silva Oliveira
Operador de UPP: João Norton Moraes da Silva, João Batista Beringuy, Jorge José Alves de
Brito, André Amado Rodrigues e Gilmar Rocha Machado
Técnicos de captação de som: Paulo Roberto de Oliveira Silva Jr., Ricardo José Coelho
Fonseca, José Maria Batista Lucas e Valter de Barros
Operadores de câmera: João Nascimento, Ricardo Fuentes, Alexandre Japiassu e Rafael
Rahal
Sonoplastia: Walner Bento e Gérson Braga
Continuidade: Stella Valadão e Aurora Chaves
Produção de elenco: Juliana Silveira e Ciça Costello
Produção musical: Márcio Lomiranda e Rodolpho Rebuzzi
Analista financeiro: Adriana Bahia
Coordenação de produção: Rodrigo Magalhães e Wladmir Souza
Auxiliar de produção: Giuliano Rizzo, Júlio Miranda, Andréa Moreira, Maria Luíza
Florenzano, Nilton Filho e Luiz Augusto Gonçalves
Gerência de produção: Rodrigo Tapias e Sérgio Madureira
Direção de produção: Mário Rogério T. de Ambrósio
Direção executiva de produção: Eduardo Figueira
Direção geral: José Alvarenga Jr.
Direção de núcleo: Guel Arraes
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