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A vidacomo ela é/pode ser/deve ser?
O programa Aquí Agora e cidadania no Brasil

Vicki MayerO

Resumo
Este artigo investiga a maneira pela qual brasileiros da dasse trabalha
dora utilizararn o programa popular Aquí Agora, transmitido pelo SBT
nos anos 90 1 para articular o significado da cidadania em uro período
pós-transícáo democrática. O arrigo apresenta uro esrudo de recepcáo
do programa a partir de entrevistas realizadas corn moradores da Baí
xada Fluminense, no Ríode [aneiro.
Palavras-chave: Aquí Agora: relevisño realidade: públicos: cidadania.

Resumen
Este articulo investiga las maneras en las cuales brasileños de ladase
obrera usan Aquí Agora, un programa popular de televisión que se pre
sentó en la cadena SBT en los 90s, para articular significados de ciuda
danía durante el periodo transicional post-democrático. Este articulo
constituye un estudio de la recepción basado en entrevistas realizadas
con residentes de la Baixada Flurninese en Río de [aneiro,
Palabras-clave: AquíAgora: televisión realidad¡ públicos: ciudadanía.

Abstraet
This article investigates the ways in which workíng-class Brazilians uti
ÍizeAquí Agora,a popular program on the SBT network in the 90s, to
artículate citizenship meanings in the post-dernocratic transitional pe-
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riod. This artícle presents a reception study based on interviews conducted
with residents from the Baixada Fluminese in Río de Janeiro.
Keywords: Aqui Agora; reality show; audíence, citizenship.

A expansáo da democracia e o consumo de novas generas do tipo
"programa de realídade' (reality show) sao dois fenómenos que a

principio parecem completamente separados. Decerto, estabelecer qual..
quer relacáo causal entre os dois nao teria mérito. Entretanto, durante
os anos 90, um grande número de brasileiros da elasse rrabalhadora em
áreas urbanas experimentou esses dois fenómenos através de uro pro
grama de televísáo popular que procurava divertir e informar. Este en
saio explora como esse público usou o programa Aqui Agora para
conversar sobre a política de seu país.

Os anos 90 foram urna época importante no desenvolvimento da
democracia brasileira. Identificado por O'Donnell (1994) como urna
"segunda transícáo", este período sucedeu a fase da transicáo democrá..

tica que cornecou com a eleicáo de Tancredo Neves pelo Colegio Elei
toral, em 1985, com a posse de José Sarney, e que terminou em 1992
com o pacífico impeachment do presidente eleito, Fernando Collor.
Após mais de duas décadas de ditadura militar (1964-1985) pesquisa
dores brasileiros examinaram as transicóes subseqüentes que buscaram
estabelecer as instituicóes democráticas formais e redefinir as formas
de artículacáo da cidadania na vida cotidiana dos cídadáos (FAUSTO,
1999; LAMOUN1ER, 1990; STEPAN, 1989). O papel da imprensa foi
particularmente interessante na forrnacáo do novo cídadáo dos anos
90, pós-transicáo. Antes e depois da transicáo, o predomínio das notí

cias do Jornal Nacional, da TV Globo, estimulou o desenvolvimento de
estudos comparativos sobre o papel da TV e dos jornais diáríos na den
nicáo da agenda da elite e dos lideres de opiniáo '. O impacto de outros
tipos de programas noticiosos nao foi considerado durante este perío
do, particularmente aqueles cujo alvo era a classe trabalhadora. Esres
programas "noticiosos" foram ignorados pelos cientistas políticos que
estudavam a cidadania da nova democracia do pais.

Contudo, para os milhóes de espectadores que preferíam o sensaci
onalista Aqui Agora ao Jornal Nacional, o programa podia ser tao útil
quanto as noticias tradicionais. Este artigo examina o Aqui Agora como
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um programa de realidade que coincide com o desenvolvimento da de
mocracia brasileira no período "pós-rransicáo", quando cidadáos podi
am questionar abertamenre seu papel em relacáo ao Estado. Entrevistas
com telespectadores da classe rrabaihadora revelam nao somente urna
consciencia sobre a importancia política do programa, mas tarnbérn SeY

bre sua capacidade de mostrar como o Estado funciona ou deveria fun
cionar. Apesar de o programa nao ter criado cídadños, Aqui Agora serviu
como mediador entre posícóesespecíficas e práticas, onde telespectadores
da elasse trabalhadora discutiam nocóes da sua própria cidadania. Portan
tú, este artigo buscapreencher urna lacunanos estudossobre arecente de,
moceada brasileira, período ero que uro "programa de realidade"
contribuiu para estimular diálogos públicos sobre cidadania.

Um "programa de realidade" no Brasil

Para milhóes de telespectadores, aproximadamente 25 rnílhóes em 1993
(EPSfEIN, 1993), Aqui Agora foi urna importante fonte de noticias entre
1991 e 1997. Comecando ás 18 horas, o programa de duas horas repre
sentou urna tentativa do Sistema Brasileiro de Televísáo (SBT) de con
correr corn o Jornal Nacional. "O primeiro telejornal popular da TV
brasileira com noticias de vida real e nao de gabinetes," de acordo com
o díretor executivo da emissora, Albino Castro (¡ORNAL DO BRASIL, 1991).
Repleto de noticias curtas, acidentes de carro e reconstituicáo de crí
mes hediondos, Aqui Agora pode ser entendido como representante do
genero "programa de realidade" que conrribuíu para consolidar o no
ticiário de tipo sensacionalista em vários mercados internacionais

(KILBORN, 1994). Como outros programas do mesmo genero, Aquí Ago

ra provocou criticas. O telejornal popular foi apresentado como um
exernplo do "denominador mais baixo" da programacáo da tclevisáo e

como urna ferramenta da díreita política. Entretanto, a singularidade
do Aqui Agora dentro do seu contexto histórico e sócío-político merece
consíderacáo mais profunda. Em especial, é preciso investigar a forma

como seu público, na maioria pertencente aclasse trabalhadora, rece
bia os discursos populistas e autoritários do programa.
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A estética da "realidade"

o lema promocional do Aqui Agora, "a vida como ela él), tero relacáo

tanto com o desenvolvimento histórico dos programas noticiosos do
tipo sensacionalista, como com a prolíferacáo global dos "programas
de realidade". Noticiáríos no formato sensacionalista nao constituíarn,
todavía, urna novidade. Estórias publicadas em série, seguidas tanto por
jornais sensacionalistas como por dramas policiaís no rádio, frequen
temente utiiizavam contos excitantes sobre crimes e desastres para pro
mover solucóes moraís para os dilemas enfrentados por pessoas cornuns
no contexto da vida urbana cotidiana (ARGOLO, 1994; COUTlNHO,
1995; LUYTEN, 1992; PORTAo, 1980). Orádio, ern particular, utílí
zou a esrrutura comercial da mídía para incentivar a antecipacáo do pú

blico quanto anarrativa da noticia e para investir emocionalmente no
desfecho da história (LOPES, 1991). Portanto, "a vida", no lema do pro
grama, referencia especifícamente as vidas dos membros da classe tra
balhadora, tanto nas variacóes de experiencias que o programa rnostra,
como na estrutura emocional em que é narrada sua exposicáo. Desta
forma, o Aquí Agora fez parte de urna longa trajetória da mídia concebi
da para o consumo da classe trabalhadora.

O ponto diferencial do Aquí Agora foi o estilo televisual e a lógica
industrial que o ínseriu no genero global de programas de realidade. A
televisáo realidade enfatizou o "realmente", que autenticava o valor do
real nas representacóes feitas pelo Aquí e Agora da vida da dasse traba
lhadora. Como seu antecedente argentino, Nueve Diario, e outros sen
sacionalistas do fim do século xx, Aquí Agora teceu a realidade a partir
de ángu los de camera característicos do genero cinéma verité, narrativas
melodramáticas e excesso estético - todos empacotados dentro de urna
série rápida de clipes de revista. O programa come<;:ava com um refráo
musical ern alto volume e o título "Aqui AgoraJI carimbado em um fun
do vermelho, como urna encomenda oficial que acabara de chegar no
aparelho de televisáo do telespectador. Obedecendo as regras do gene
ro, Aqui Agora freqüentemente mostrava clipes de vídeos espontáneos
misturados com reconstrucóes dramáticas de crirnes, todos ilustrados
com gráficos espalhafatosos (KILBORN, 1994, p. 423). Cameras rré
mulas e a proximidade com os assuntos tratados garantirarn a autenti-
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cídade das histórias que, além disso, seguíam roteiros narrativos rradi
cionais de filmes. Mais freqüentemente, a policía e ourras autoridades
parrulhavarn as alcovas perigosas da sociedade para cacar as arneacas e
proteger as vítimas. O narrador/repórter e a camera se identifícavarn
as vezes com a polícía, curras vezes com asvítimas (que eram interpela
dos como "nós"}, A música de suspense e a narracáo dramática ernpres

tavam um elemento irreal ao genero, envolvendo a audiencia em um
excesso emocional.

Aqui Agoracriou um "estilo vivo" que pretendía oferecer a seu pú
blico um pouco de tudo em urna estrutura narrativa fechada
(CALDWELL, 1995, p. 223). A9 mesmo tempo, o programa era parte
da esrratégía do SBTpara rnanrer o mercado de telespectadores oomposto
pela elasse médía baixa e pela elasse trabalhadora distante do gigante

televisual, TV Olobo, que até 1988 detinha o quase completo mono
pólio sobre o público televisual (SINCLAIR, 1999, p. 70). Albino Cas

tro utilizou dados do lBOPE para demonsrrar que os telespectadores
da elasse trabalhadora pensavam que o formato tradicional das notici
as da TV Globo era elitista, enfatizando rnais assuntos europeus e a das-
se politica do que os assuntos do cotidiano brasileiro (FOLHA DE S.
PAULO, 1991). Portante, histórias de crimes apresentados por Gil 00
mes e Wagner Montes ocupavam um lugar de destaque no programa,
mas nao a ponto de excluir ourras noticias que podíam interessar a ou
tros telespectadores. Repórteres como Celso Russomano e Magdalena
Bonftglíoll, por exemplo, tambérn ganhararn fama no programa narran

do histórias sobre direitos do consumidor e da enanca, respectivamente.
Com urna faíxa larga de público em termos de ídade, Aqui Agora juntou

o estilo jornalístico de sensacionalismo com pequenas reportagens díver

tidas, chegando até a cobrir a chegada dos novas animais no zoológico
para o grande público abaixo dos 14 anos de idade. Um comunicado in
terno do Aqui Agoraescrito em meados dos anos 90 confirmou.

A característica definidora do show é o uso da ernocáo (...). O objetivo da nossa
audiencia é ser enrretida e ser informada. Nao é suficiente ter lnformacóes
precisas, carretas, especialmente se forem dadas de urna forma desinteressanre
ou pouco atraen te. O noticiario e um show e o show eo objetivo do progra

ma (SBT, p. 1).
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Seja cobrindo crime passional ou de "gula" empresarial, os repór
teres do Aqui Agarapromoviam urnanarrativae imagens dramáticas que
transmitíam energia emocional e um forte valor simbólico. "Aemocáo
que o Aquí Agora deseja nao será estimulada com a exibicáo de corpos
ou manchas de sangue, mas através da estória que gerou aquela situa
cáo", o comunicado continuava (SBT, p. 7). Segundo urna das repórte
res do programa, Elisa Nunes (1995), o Aquí AgoTa procurava ser
sensacional e popular, mas nao sensacionalista e "popularesco" - urna
distincáo que identificava o programa com seu desejado público de base'.

Combinando estéticas e transgredindo as fronteiras entre "as" no
tícias e "um" programa, os defensores de géneros noticiosos tradicio
nais ficaram escandalizados com o programa. Apesar de a revista
francesa Actuel denominar o Aquí Agora como "vanguarda da televisáo
líxo" (FOLHA DE S. PAULO, 1993, p. 6), a definicáo apresentada pelo
artigo formalmente categorizava o programa como parte da categoría
"televísáo lixo" (KELLER, 1993). Descrito até como o "carnpeáo das
aberracóes" (SÁ, 1993) ou como "um circo que perpetua o atraso cul
tural e a alíenacáo do pavo" (BUCCI, 1991), muitos criticos denuncia

ram a falta de realismo do programa. Entretanto, dois criticas
simpatizantes categorizaram o programa como "Cinema Novo adapta
do á televísáo", em lugar de sirnplesmente qualífícá-lo como um pro

grama popular de notícias (BENTES, 1992; RODRIGUES, 1993).
Mesmo enquanto o programa passava por várias mudancas de es-

tilo no decorrer dos anos, ele acabou se transformando em um gerador
de mitos culturais que, de acordo com Roberto Ramos (1998, p. 1l7),
rnosrrava a "írresponsabilidade narcisista" de urna sociedade enfocada
em suas fantasias sado-masoquistas, Apesar disto ser verdade, a ques
tao para muitos pesquisadores rransforrnou-se em: o que a popularida
de do Aquí Agora significava politicamente?

Contexto político

Apesar da diversidade de "programas de realidade" , criticos de mídia e
de televísáo normalmente térn procurado no contexto político o fun
damento para a prolíferacáo da televisáo realidade. Por exernplo, seria
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dificil ignorar que um dos primeiros programas de realtdade america
no, o America's Most Wanted, narrava historias de desintegracáo e peri
go familiar ao mesmo tempo ero que O "Reaganismo" promovía urna
política pública que privilegiava farníllas nucleares tradicionaís
(WILLIAMS, 1993). Baseado em urna análise de Foucault sobre o po
der e o castigo, pesquisadores comparavam os primeiros programas de
realidade a lendas urbanas que aumentavam o sentido de perigo mo
derno paracriaruroclima favoráve1 a urna política institucional de con
trole social repressiva, como as que aumentavam a autorldade e a
vigilancia policial (CAVENDER, BOND-MAUPIN, 1993; GRANT,
1992). Aa elevar o poder da policia para a funcáo tripla de defensor da
lei, ju iz e jurado, programas de realidade policial também
deslegitimavam o sistema jurídico e as leis universais fundamentada nos
ideais weberianos de lógica e justíca (GRANT, 1992). Portanto, os crí
ticos dos programas de realidade americanos argumentararn que a fal
sa representacáo da realidade promovida pelo genero servía a urna
agenda social conservadora, apoiando o estabelecirnento de uro Esta..
do policial autoritário baseado em nocóes de justica informais e desí
guais.

No Brasil, académicos cornecararn a reconhecer a importancia do
Aquí Agora em termos de politica nacional e na cultura política quan
do dais dos mais populares repórteres do programa se elegeram em
1992 e 1994 (DALLARI, 1994; FOLHA DE S. PAULO, 1992). Decer
to, a audiencia alcancada pelo Aquí Agora também fazía parte no novo
eleirorado democrático, cujos votos potencialmente contavam tanto
quanto os votos da elite tradicional. Apesar da derrota eleitoral do can
didato do Partido dos Trabalhadores, Luiz lnácio Lula da Silva, na eleí
~¡¡o presidencial de 1989, a cidadania mudou de significado para toda
urna classe operária', Holston e Caldeira (1998, p. 268) explicarn: "pela
primeira vez na história brasileíra, membros da classe operária se cons
tituíram como sujeítos políticos sem a rnediacáo dos líderes das elites."
Outros candidatos da classe trabalhadara ganharam eieicóes no Río de
[aneiro e em Sao Paulo, Representantes de grupos operários conrribuí
ram de forma importante na elaboracáo da Constiruicáo de 1988 que
assegurou vários direítos sociais, tais como salário mínimo e plano de
saúde. Movimentos sociais procuravam meios legais para garantir di-

Intercom- Revista Brasilelra de Ciencias daCornuntcagác
Sao Paute, v.29.,n.l, p. 15-37,jan./jun. 2006 21



reitos económicos, ao mesmo tempo em que preservavam diferencas
culturais (HOLSTON, CALDEIRA, 1998, p. 283). O reconhecirnen
to da importancia dos cídadáos da classe trabalhadora até apareceu no
uso semántico da palavra "cidadáo". Antigamente usada de forma pe
jorativa para identificar um desconhecido, como durante a ditadura
militar, "cídadño" terminou designando urna categoria positiva para
amigos e vizinhos.

Mesmo antes do sucesso nas urnas, Aquí Agora e seus repórteres
enfatizavam de outras maneiras o significado positivo de urna cídada
nia ativa da classe trabalhadora. Lopez Prieto realizou talvez o único es
tudo etnográfico sobre o Aqui Agora e sua producáo. Ela concluiu que
o programa procurava, desde o inicio, ser "de utilidade pública [.... ] a
solucáo para quem precisa de ajuda e um incentivo, urna possibilidade
para os telespectadores ajudarem, serem solídários" (LO PEZ PRIETO,
1992, p. 57), nas palavras do diretor de jornalismo do SBT, Marcos Wil
son.

O programa solicitava chamadas pelo telefone e por cartas dos
telespectadores que desejassem denunciar atos criminosos no nivel fe
deral, estadual ou local. Para o repórter Sérgio Frias, a solicitacáo de
denúncias em si era importante, depois do regime militar multas pes
soas da classe trabalhadora temiam chamar a policía, de maneira que o
Aqui Agora funcionou como um mediador no processo de incentivar
os cídadáos a assumirem um papel ativo e chamar por justica (LO PEZ
PRIETO, 1992, p. 91).

No escritório principal do Aqui Agora em Sao Pau10, a equipe do
programa gravavatodas as denúncias em um computador central. Des
ta forma os repórteres podiam retirar idéias para matérias e dicas para
investigacóes (LO PEZ PRIETO, 1992, p. 9). Apesar de os repórteres nao
investigarem todas as denúncias que chegaram a milhares só no prirnei
ro ano, eles selecionavam histórias que ilustravam a aplicacáo dos códí
gos civil e criminal para o POYO comum. "O carro da reportagem se
transformanum verdadeiro Iaboratório jurídico," segundo Russomano,
um dos repórteres mais tarde eleito senador (LOPEZ PRIETO, 1992,
p. 60).Na transforrnacáo da imprensa em um organismo que assumia
um papel ativo na explicacáo da lei ao poyo, Lopez Prieto conclui que
Aqui Agora era urna fonte de notícia eficaz para brasileiros que qucrerí-
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am se sentir representados, mas que se sentiarn excluídos pelas intuí
cóes jurídicas do Estado.

Por trás dos seus alvos altruístas, porém, pesquisadores questíona
vam os motivos políticos de um programa que tomava partido tao
freqüentemente a favor da policia e dos seus mecanismos. Rondelli
(1994-1995) escreveu que o Aquí Agora dividiu os brasileiros de forma
prejudicíal entre policias, criminosos e vítimas, encorajando os
telespectadores a simpatizarem corn a polícia ou assumirem o arrisca

do papel de vítlrna, No processo de tomar o lugar das cortes judiciais,
Aqui Agora legitimava mais ainda a auroridade policial como o mais irn
portante braco do poder estatal e a autoridade moral no combate da
violencia na sodedade brasileira. O perigo do autoritarismo, ou piar,
de um estado policial governado pela violencia, permitia a leitura de
Rondellí sobre a perspectiva politica do programa. Talvez o exemplo
mais claro dessa estratégia potencial seja as campanhas explicitas a fa
vor de candidatos conservadores que apoiavam a pena de morte nas elcí
cóes para governador de Sao Paulo em 1986, iniciadas em um dos
antecedentes do Aquí Agora no radio por um dos seus mais conhecidos
repórteres, Gil Gomes (COSTA, 1992, p. 70-72). Entretanto, a rnaio
ria do público nao prestava atencño acampanha (COSTA, 1992, p. 74
77), o que chamou a atencáo dos pesquisadores que analisavarn a Iínha
política do novo programasensacionalista.

Apesar de toda a critica sobre a politica conservadora do progra
ma, Aqui Agora nao contava urnasó hístória sobre a política brasileira
para o seu público. De fato, o programa abriu vários caminhos na socí

edade civil para a definicáo da democracia e da cidadania. Enquanto
algumas dessas fantasías visualizavam a socíedade brasileira de rnanei
ra positiva, outras erarn profundamente "dystopic", imaginando a de
mocracia como algo incongruente com a realídade social. Portanto, os
comentarios dos entrevistados podem ser lídos como parte de um so
nho coletivo que imagínava nao a "vida como e1arealmente é",mas "a
vida como da deveriaser" paraindividuos que buscavamcompreenderseu
próprio papel como parte do público brasileiro.
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lnterpretacóes populares do Aqui Agora: estudo e métodos

Mais de 30 entrevistas, conduzidas entre junho e agosto de 1994, corn
póem minha análíse de como o público alvo do Aqui Agora participava
de discussóes sobre o programa. A pesquisa foi realizada na Baixada
Fluminense, formada por um grupo de cidades e bairros localizados no
subúrbio do Rio de [aneiro, Foram fe itas curtas entrevistas com
telespectadores que encontrei durante eventos comunitários GU baten
do nas portas das suas residencias. Na Baixada, viajei com um grupo
de ativistas que realizava exibícóes rnensaís de vídeo, urna asscciacáo
que ajudou a legitimar minha presenca em bairros que poucos turistas
internacionais véern (MAYER, 1998). Apesar de a classe médía carioca
freqüentemente imaginar a Baixada Fluminense de forma negativa, os
moradores que lá encontrei foram muito simpáticos e geralmente me
convidavam a freqüentar suas casas e conhecer suas familias.

Um dos problemas da pesquisa é o fato dela ter sido realizada na
periferia do Rio de Janeiro e nao em Sao Paulo, a base da producáo do
Aqui Agora. Apesar do programa cobrir historias no Brasil inteira e até
mostrar clipes internacionais, a maior parte das noticias tinha origem
em Sao Paulo o que, ao mesmo tempo, distanciava e atraía o público
carioca. De um lado, telespectadores pretendiam que o programa lhes
ensinassem sobre eventos em Sao Paulo, mas que nao tinham relevan
cia para o Río de [aneíro. De ourro lado, o programa criou um modelo
de cidade, permitindo aos moradores definir como eles ou elas gostart
am que suas cidades funcionassem. Como explicou Wanderley de Sou
za, de 22 anos, um quitandeiro em Helíópolis.

A policia em Sao Pauto é mais preparada do que em muitos Estados, Elessao sim

páticos e altamente preparados... claro, é mais perigoso naquela cidade também.

o sentimento de Wanderley distinguiu sua cídade da de Sao Pau
lo, ao mesmo tempo ern que reafírmou a centralidadedo municipio, e
nao da nacáo, como espaco de consrrucáo da cidadania no Brasil mo
derno (REZENDE DE CARVALHO, 1994-1995). A díferenca e a arra
cáo por Sao Paulo, nos termos da ídentíflcacño dos telespectadores,

reforcam urna trajetória histórica que tem coroado Sao Paulo como a ci-
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dade mais moderna do Brasil. A pesquisa entáo reflete os paradoxos de
urna nacáo que, de um lado, tero sua cidadania localizada no espaco da
cidade e, de outro, idolatra urna cidade ern particular (Sao Pauto) como
o exemplo da vida moderna no Brasil.

Aquí Agora em conversacáo

Enquanto pesquísadores se estabeleciarn como portadores de uro "co
nhecimento de especialistas" sobre o Aquí Agora e seu impacto sobre a
sociedade brasileíra, telespectadores tinham suas próprias raaóes para
participar nas exposicóes cotidianas do sensacional. Para ilustrar as rna
neiras através das quais os telespectadores participavam nos discursos
sobre a democracia do programa, focalizo minha análíse ero uro trecho

de urna conversa entre dais telespectadores: Gilse de Morais e Edson
da Silva Machado. Ambos moravam na Baixada Fluminense. Gilse ti
nha 50 anos e vendia sorvete na porta de casa. Edson, de 29 anos, que
estava él toa ero casa, a principio se interessa pela minha presenca na
casa e resolveentrar na conversa.

Pesquisadores ero democracia térn debatido se a conversacáo é ou
nao um pré-requisito da boa cidadanía, já que ela pode levar a um con
senso sobre assuntos públicos (SCHROLL, 1999; SCHUDSON, 1997).
Neste caso particular, a conversacáo de Gilse e Edson centrou-se de for
ma específica nas mensagens que o Aqui Agora apresentava sobre a rea
lídade brasíleíra. Portante, esta conversacáo ilustra o modo como o

programa ressaltou aspectos da democracia brasileira para
telespectadores, mesmo que eles nao chegassem a um acordo ao final.

Gílse, desde o momento em que comecei a fazer as perguntas, de,
monstrou ser urna grande fa do Aqu¡ Agora. Ela assistia ao programa
todos os dias e conhecia os nomes de todos os repórteres. Seu preferi
do era Gil Gomes, um repórter policial que dramatizava suas historias
através da rnodulacáo da sua voz e da reducáo das personagens a arqué
tipos maniqueístas.

VM: Porque vecé o preferei
G: Ahhh, porque ... aquele jeito que ele tem de falar. [rindo] Eu gosro muiro
dele. Eu admiro multo ele por causa do jeito que ele é.

YM: Porque vecé admira ele?
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G: A rnaneira que ele fala. Ele se comunica tao bem, dessa mane ira. Ele mes
tra, vecé sabe, coisas. [....] Ele ensina rnuito.
VM: Paraonde váo os crlrnlnosos!
G: Nao... é que as pessoas rém que estar sempre mais ligadas. ELe enslna que as
pessoas rém que prestar arencáo as coisas: crimes, que está por ai, essas coísas.

Entáo, as pessoas ficarn mais ligadas.

Na sua representacáo de Gil Gomes e do Aqui Agora, Gilse inter
preta os aspectos dramáticos do programa como servindo a urnafun ..
cño pedagógica na sociedade brasileira. Gilse me canta que ela foi
assaltada 14 vezes, apesar de sua casa estar situada em urna rua movi..
mentada. Enquanto seus vizinhos nao podem falar sobre estes crimes
por medo, Gil Gomes nao somente fala abertamente, como tambérn
incentiva as pessoas a fazerem o mesmo. Estar atenta é importante
para Gílse, nao porque incita paranóia ou medo, mas porque per..
mite as pessoas a falarem de urna forma que alerte os vizinhos sobre
possíveis perigos,

Gilse foi atraida por Gil Gomes pessoalmente e profíssíonalmen
te. Apesar de Gilse nao conhecer o repórter antes de assistir ao progra
ma Aquí Agora, suas respostas apóiam um estudo do público de seus
ouvintes no radio realizado entre 1973 e 1987. Folheando as 2.500 car
tas escritas a Gil Gornes, Costa (1992) constatou que o público consi
derava o repórter carismático, um amigo especial .. um amigo que
funcionava como mediador entre a realidade e um conhecimento es-
pecializado do real. Como jornalista, Gil Gomes assumia poderes ex
traordinários como detetive e professor. Como amigo, ele ajudavaseu
público com discursos moralistas que podia aplicar as suas próprias vi
das. A reciprocidade da relacáo, neste caso, precisava da idenrifícacáo do
público de Gil Gomes como alguém cuja sabedoria poderia proreger-lhes
na ausencia de formas institucionais de seguranca pública (COSTA, 1992,
p. 64). Aa ensínar-lhe como "ficar ligada", Gilse, como outros entrevista
dos com quem conversei, reconhecianos vários papéisdesempenhados por
Gil Gomes urnafuncáo protetora, mesmo que ele nunca mencionasse seu
bairro em particular.

Nesse ponto a entrevista virou urna conversa entre tres pessoas.
Gilse explicou que ela estava mais cautelosa e que o bairro havia me
lhorado em termos de crime. Edson, entretanto, discordou e inrerrom-
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peu a entrevista. Ele estava escutando quieto até o momento em que
Gilse afirmou que a violencia existía em todas as partes do Brasil, mas
que estavadiminuindo em nívellocal. "Nao, está piorando", Edson con
testou. "E o Aqui Agora só faz reportagens de crimes violentos". Voltan
do ao assunto Aqui Agora, Edson afirmou que o valor do programa era
mais limitado do que Gilse pensava.

E: As norfcias falam de muiras colsas, nao só sobre crime. E o Aqlti Agora so
fala de crime, enrendeui Ele enfatiza coisas mais brutais. E as noticias nao. Tém
noticias esportivas, políticas...
G: Lazer...
E: Exatamenre. Muíras noticias. Mas no Aqui Agora nao. Ele enfoca mais os cri
mes violentos.
VM: Enrño e menos verdadelrol
E: Os dois sao verdadeiros.
G: Sirn, os dois sao.
E: O negocio e o seguinte, o Aqui Agora val principalmente ao coracáo do as
sunto. Segue a história. As noticias nao; eles falarn depols que as coisas aconre
cem, entendeu? [VM: Uhun]. Mas o Aqui Agora nao. Eles acompanham a
histórla. Eles váo juntos. Nao sempre, claro, mas eles rentarn seguir as coisas
enquanto elas estñc acontecendo.
VM: Ent50 emais verdadeiro?
E: Se eles tlvessem que mentir, eles terlam que editar as histerias, né! Eles iam
editar. Nao rem ourro jeito.

G: Eu echo que eles dieem a verdade.

De UID lado, Edson critica o preconceíto de um programa de "no
ticias" que só enfoca o crirne. De outro lado, o modelo como o Aqui

Agora trata a críminalidade oferece urna interessante justaposicáo com
as noticias nacionaís. Adotando a definicáo tradicional da noticia como
"novídade", Edson reconhece a capacidade do Aqui Agorade cobrir as
notícias enquanto elas acontecern, com pouca ou nenhuma edicáo.
Entrevistados freqüentemente citaram a ausencia de edícáo do AquiAgo
ra como um aspecto positivo, país permitia aos telespectadores acampa..
nhar as notícias durante o seu desenrolar. A semelhanca se transforma
em fundamento da "verdade", apesar da verdade, nessecaso, ser muito
diferente para Gilse e para Edson.

Acesso á boa noticia sempre foi um dos fundamentos de urna so
ciedade civilsaudável, mas para os telespectadores do Aquí Agora os mei-
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os de acesso eram tao importantes quanto a inforrnacáo. Para muitos
entrevistados, a informacáo tinha que ser vísível e visual. Visibilidade é

um dos pré-requisitos para a aurentícidade das noticias de realidade.
De fato, a associacáo de imagens a um mundo social legítimo cria um
sentido de autenticidade (NICHOLS, 1991).

No [ardírn dos Palmares, Lúcía Albuquerque de Oliveira, de 37

anos, afirma gestar mais das reportagens de crime do Aquí Agora por
que as pessoas véern.

ELes véern ande os bandidos se escondem, ande os bancos sao assaltados. A
maioria das coisas que acontecem sao mostradas pelo Aqui AgOTa porque quan
do as pessoas véern [o crlrne], elas flcarn pensando.

Pensar, segundo Lúcia, era o pré-requisito para sabedoria, nao só
do crime, mas de como funciona a realídade. Ela continua:

o Aqui AgOTa rnostra rudo ao vivo, tudo que é dito, rudo que acontece. Disso
vecé pode ter certeza, que eles pelo menos vño falar das coisas quando elas acon
tecem. É que vecé esta mais presente... e esta aprendendo.

Neste tipo de discurso, os entrevistados estavam certos de que a
presenca da camera e do repórter poderíarn garantir acesso autentico a
realidade que enquadra a noticia.

Ao delinear a "verdade", Aqui Agorase destacava em relacáo a ou
tros noticiários nacionais com suas cameras abertas e técnicas de edí
cáo. Lucía, urna dona de casa com duas criancas, preferia o formato
langa do Aqui Agora para conectar-se ao mundo fora do espaco local e
doméstico ern que ela vivía. Desta forma, ela percebia que o acesso su
postamente mais aberto as noticias era tao importante quanto as pró
prias noticias. Em contraste, o Jornal Nacional "corre", dísse Alderene
Alves da Cunha, de 40 anos, reclamando que os segmentos eram pe
quenos demais para prestar atencáo.

Estes comentários refletem tanto o senso comum como a perspec
tiva crítica. De um lado, eles, como todos os pesquisadores de mídía,
sabem que a edicáo e o enquadramento da camera sao duas maneiras
principais de transformar evidencias visuaís em um argumento que na
turaliza as interpretacóes das imagens (CORNER, 1995). Neste sentí-
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do, mesmo os erras do Aqui Agora e as técnicas rudimentares de camera
pareciam garantir a falta de controle editorial sobre as imagens
(KILBORN, 1994, p. 424). Por outro lado, os entrevistados preferiram
a direcáo de camera e a edicño do Aqui Agora porque os dilemas da vida

real precisavarn de tempo para se desenvolver. "Pode demorar días, se
manas} depois de um crime acontecer, mas urnas semanas depois o cri
minoso é pego e preso. Aquí demora rnais, mas a leí funciona", explicou
Wanderley. Na apresentacáo da rotina cotidiana do trabalho policial,

o Aqui AgQra apoiava a necessidade dos brasileiros serem pacientes e es-
perarem a justica acontecer.

Para Edson, o Aqui Agoramostrou que no Brasil "de verdade' a lei
era arbitraria e preconceituosa em relacáo aclasse trabalhadora. Neste

caso, o fato do Aqui Agoramostrar quase sernpre pessoas pobres ilustra as
maneiras em que os pobres sao perseguidos pelo Estado.

E: Porque a lei geralmenre só afeta os pobres, cerro! Porque equeles que rérn con
dícóes sao fora da leí. A le¡ só afeta os pobres, enrendeui IVM: Sim.]. Quem nao
tem condicóes, a le¡ está ali para pegar. Agora, quem rem condícóes, a lei cobre
eles.
VM: Mas todos os criminosos no programa sao pobres. Voce echa que eles sao
inocentes?
E: Podem ser. O que eles mostram é quem nao tem condícóes para ser inocente.
Porque, para alguns, eles cometeram um crime, um crime local, e nao tem jeito
de ter as condicóes para ser inocente. Vira rudo culpa deles. Nao podem se es
conder.

Interessanternente, urna das criticas académicas do programas de
realidade - que persegue e estereotipa os pobres como crirninosos - é

considerada por Edson como um problema do governo, nao do Aqui
Agora. Longe de manipular a verdade, o Aqui Agorarnostra os sentimen
tos verdadeiros de um estado no qual a rnaioria dos seus cidadáos pode
ser condenada aos olhos da lei. Enquanto académicos da classe rnédía
lamentam que o Aqui Agoraassocía a pobreza corn a criminalidade em
urna democracia, o comentário de Edson ilustra a continuidade entre
05 regimes politicos autoritário e democrático no sentido ero que o po-
bre sempre estecesujeito aviolencia do Estado. Para Edson, o Aqui eAgo
ra simplesmente refletía as próprias desigualdades sociais do Brasil.
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o argumento de Edson gera questóes semelhantes áquelas abor
dadas por Rondelli, que afirma que o Aquí Agora tece duas identida
des: nós e eles. O "nós", ela escreve, é o público invisível no programa,
enguanto os visíveis "eles" sao: "pobres náo-cidadáos nao térn direito

acidadania e aos seus correlatos: privacidade e resguardo da intimida
de" (RONDELLI, 1994-1995, p. 103-104).A rixa entre o "nós" ea "eles"
justifica formas institucionalizadas de violencia contra os pobres e a clas
se trabalhadora que poderiam ser representados como o náo-cidadáo,
"eles" (RONDELLI, 1994-1995, p. 105). A autora trata essa rixa como
um resultado histórico de apartheid social no Brasil, um regime infor
mal e opressor que Edson e outros entrevistados percebiam claramen
te como afro-brasileíros que nao tinham prívilégios de elasse.

Como Cláudio da Silva, de 18 anos, notou, os cidadáos sao víti
mas do crime e do Estado. "AquiAgoratem que mostrar a violencia por
que a gente mora num lugar onde estamos ferrados", disse ele. nAs ve

zes, a polícia vem procurando por algum cara que tem urna seringa. Eles
váo ficar aqui 24 horas batendo nas pessoas para procurar um curro

cara". No apartheid social do Brasil, os mecanismos formais do Estado
poderiam falar de igualdade, mas o valor prático da cldadania está rela
cionado com o status social- um vestigio cultural incorporado por urna
afirrnacáo rnuito comurn: "Vocé sabe com quem esta falando?" (DA
MATIA, 1987). Talvez por esta razáo, os entrevistados simpatizavam
com as vítimas ou com os maltratados, "eles", que Rondelli despreza

" "como outros.
Aa mesmo tempo, a análise de Rondelli ignora como a variável ge

nero configura estes argumentos políticos. Pesquisadoras feministas térn
notado que, durante o periodo de rransícáo, as mulheres brasileiras ex
pressavam urna consciencia política diferente, freqüentemente ao re
dar de assuntos locais ou "privados" (ALVAREZ, 1990). Comparando
os comentários de Edson e de Gilse com os dos demais entrevistados,
existiam díferencas específicas entre as posícóes de homens e de rnu
lheres sobre o programa. Enquanto os homens citaram o Aqui Agora
como fonte de inforrnacáo para os brasileiros, as mulheres tendiam a
citar a importancia de sentir a inforrnacáo transmitida pelo programa.
Florensa Rodrigues de Oliveíra, urna costureira de 51 anos, valorizava
os aspectos emocionais na obtencáo das notícias.
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Eu gasto de asslsdr porque eles sempre (cm algurna colsa engracada. Mas as ve
zes eles tarnbém (cm coisas que me fazem chorar... Eu fico triste, angustiada,
com raiva. Mas essas sao as coísas que aconrecem no mundo, né!

A énfase no que acontece no mundo lembra urna das funcóes clás
sicas do melodrama, a de criar excesso emocional para ilustrar urna crí
se social (Nowell,-Smith, 1977). Ao fazer com que as noticias
desempenhassem urna funcáo melodramática, as telespectadoras podí
am mais facilmente reconhecé-las como urna cr ise social e reagir de rna
neira apropriada. Longe de só oferecer os fatos, Aqui Agora oferecia urna
maneira privada de relacionamento com eventos públicos.

Na análise de Edson, os ricos no Brasil nao eram punidos pela leí,
nem perseguidos como o povo, Gilse nao discordou da sua posicáo, mas
notou que o Aqui Agora nao era igual ao Estado porque o programa co
bria o crime de colarinho branco de vez ern quando. Aquí Gilse respei
tosamente díscorda da condenacáo que Edson fezao programa.

O, Mas o Aquí Agora mostra os ricos tarnbérn.
E: Eu nunca vi.
O: Mas ele mostra.
E: Eles mostraram isso?
O: Claro!
E: Eu lembro que eles foram na casa daquele faeendeíro que estava erwolvldo
com [urn político corrupto]. Mas o cara nunca apareceu. A empregada do fa
zendeiro apareceu, mas ele nao. S6 a empregada, sacou? Isto e como dizer que
ele é o fulano, mas um fulano que ninguém ve. Só a empregadn tinha que agüen
tar (a provacáo].
G: Mas entáo veio o amigo do presidente [PC Parias]. Eles rnostraram ele.
E: Ah. mas istc era conhecldo pelo mundo inteiro.

o debate sobre o que o Aquí Agora mostrou e nao mostrou conti
nuou durante o restante de nossa conversa, ponruando a importancia
de mostrar um retrato mimético da sociedade brasileira. Outros entre..
vistados tarnbérn criticaram o que eles viarn como deficiencias da co..
bertura do Aqui Agora, como o uso de polícíais como paramilitares ou
a repressáo dos bailes e festas funk/rap nos bairros. Mas ao ínvés de
atacar o Aqui Agora a partir destas críticas, os entrevistados culpavarn o
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Estado pela dístribuicáo desigual de tudo, desde bens até justica, Como
Sebastíño da Rocha Borges, de 17 anos, resumiu de forma detalhada.

o Aqui Agora é a caisa boa que o SBT tem feiro. Eu acho que é um excelente
programa para a sociedade porque os brasileiros tém tao pouco. Existem tao
poueas opcóes, ainda menos para as c1asses pobres... O AquiAgora mosrra rudo:
os ricos, os pobres e os direitos que cada um tem em graus diferentes aqui.

Apesar de Gilse e Edson discordarem sobre o papel do Aqui Agora
na revelacáo das injusticas da sociedade brasileira, aparentemente eles
concordam com sua própria falta de poder enquanto cidadáos. Duran
te toda a conversa, a percepcáo dos entrevistados de que ricos e pobres
seriam tratados diferentemente refletia o reconhecimento de que mes
mo se o AquiAgora pudesse mostrar as ínjusticas, eles mesmos nao po
diarn fazer nada para provocar urna mudanca social.

Seus sentimentos de fatalidade podem ser lídos de duas maneiras
distintas. De um lado, seus eomentários reve1am o fatalismo endémico
de brasileiros cujas experiencias políticas com o autoritarismo deixou..
os sem poder (WEFFORT, 1989). Do outro lado, porérn, seus comen
tários abrem a porta para imaginar um futuro diferente. Rezende de
Carvalho 0994-1995), por exemplo, faz a distincáo entre um sentido
democrático de "justica distributiva" e um sentido autoritário de "jus

rica retaliadora" que tem permeado o Brasil desde meados do século
XIX. Embora os programas de realidade em geral sejam associados com
o segundo sentido, os comentários dos entrevistados pelo menos reco
nhecem a necessidade de um sentido mais distributivo do conceito de
justica, onde todos sao iguais perante a leí. Embora urna justica
distributiva que trata brasileiros ricos e pobres de maneira igual nao exis
ta na realidade, ela deixa um desejo a ser satisfeito.

Metodologicamente, a conversa tambérn revelou urna discordancia
franca, relacionada a diferencas de genero, sobre o papel do Aquí Agora
em relacáo ao Estado. Apesar dos moradores da Baixada Fluminense
serem muito perspicazes na maneira como se apresentavam, é ínteres
sante que em urna conversa entre tres pessoas, eu eventualmente tenha
me sentido censurada por falar como Gilse e Edson utilízam o progra
ma para discutir suas perspectivas políticas. Apesar dos entrevistados
estarem sempre conscientes da minha presenca, a questáo do retrato
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mimético ou de simulacáo da realidade apresentado pelo Aquí Agora
tornou-se mais relevante do que a eventual íntencáo de dizer algo para
me agradar - urna postura freqüente nas entrevistas em que o entrevis
tado vem de urna posicáo social mais baixa do que a do pesquisador.
Aa mesmo tempo, as diferencas de genero entre os estilos de cornuní
cacao de Gilse e Edson erarn claras nos momentos cm que Gilse hesí
tou em discordar da opiniáo forte de Edson sobre o programa. Apesar
do fato de que ela claramente assistia ao programa rnais freqaentemen
te do que ele, ela faúa questáo de nao desacreditar a opiniáo dele. Tal
vez esta hesitacáo tenha sido influenciada pela relacáo entre os doís,
fregués e vendedora. Mesmo assim, a dinámica de genero na díscussáo

correspondía a análise feminista de que as mulheres sao menos vocais
na esfera pública. Talvez Gílsesoubesse mais sobre a relacáo complexa
do Aqui Agora com um Estado injusto, mas a voz de Edson foi mais for
te e alta no debate.

Enguanto outros programas podiarn estimular urna conversa en..
tre fas, o Aqui Agoraestimulou debates entre pessoas de lados muito
diferentes do espectro político. No mínimo! o programa se tornou uro
fórum para brasileiros falarem sobre ideais políticos absrratos de urna
maneira muito concreta, mas segura. Isto foi exemplificado varias ve

zes quando os entrevistados comentavam as representacócs da polícia
no Aqui Agora, mas se recusavam a falar da policía dentro dos seus pró
prios baírros, Quando solícíteí a eles para comparar as instiruicóes po

líticas do programa coro as do seu bairro, os entrevisrados
freqüentemente olhavam para o chao ou para o ar e diziam, "náo sei
nada sobre esse assunto", ou, "nao posso falar sobre ísso".

Apesar de toda a retórica de urna abertura democrática brasileira, as
pessoas com quem conversei estavarn aínda temerosas para falar das ins
títuicóes políticas que afetavam suas vidas mais diretamente. Talvez o Aqui
Agora nao agradasse a todos os telespectadores igualmente na Baixada
Fluminense) mas o programa ofereceu urna oportunidade para falare so

nhar sobre alguns assuntos em publico, que de outra maneira talveznao
tívessern se expressado.
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Uma diferente "pedagogia do oprimido": concluindo o debate

Durante o regime militar, o pedagogo Paulo Freire desenvolveu refle
xóes teóricas que afirmavam que as pessoas da classe trabalhadora po
deriam se tornar "leitoras" alfabetizadas da sua opressáo política se elas
de fato aprendessem a ler utilizando materiais relacionados COID suas
experiencias. Ironicamente, no período pós-autoritário, foi um progra..
ma de televisáo de "realidade" que estirnulou urna ourra "pedagogía do
oprimido", referenciando o titulo da obra seminal de Freire (1974) em
urn contexto bem diferente. Os telespectadores do Aqui Agora afirma
ram que aprendiam com as noticias do programa tanto quanto, se nao
mais, do que com qualquer jornal QU noticiário de televisño tradicionais.

Através do seu consumo, eles levantaram assuntos políticos, ques ..
tíonando seu próprio status em relacáo a outros cídadáos em um Esta..
do democrático. Em meio ao desprezo geral pelo programa e do genero
realidade como um todo, estas díscussóes eram mais do que pravas dos
limites das críticas académicas do programa. Elas revelara m o poder dos
discursos especializados de enquadrar os membros da classe rrabalha
dora como rnarginalizados, desrespeítando suas díferencas em termos
de género, raca e classe social. Talvezse nós, como pesquisadores, escu
tássemos maís atentamente as vozes dos telespectadores, poderiamos
perceber as sementes para urna política alternativa voltada para aque
les que pesquisamos e que sao por nós escolhidos por causa das suas
preferencias em termos de programas de relevísáo.

Notas

1. Ver, por exernplo, Novais (1991), sobre a atencáo que académicos de
ram ao Jornal Nacional e acobertura noticiosa durante a eleícáo presi
dencial de 1989, e Rondelli (1994), sobre a eleicáo presidencial de 1994.
2. Esta cornparacáo tambérn foí repetida por outro repórter em Lopez
Prieto (1992, p. 114).
J_ Este candidato foi finalmente eleito Presidente em 2002.
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