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RESUMO 

 

Este artigo analisa o programa Furo MTV exibido no período de 2009 a 2013, na 

emissora MTV Brasil, a partir de discussões sobre a qualidade do audiovisual 

desenvolvidas pelo projeto “Observatório da Qualidade no Audiovisual”, da UFJF. A 

análise foi realizada com base na metodologia semiótica dos planos da expressão, do 

conteúdo e da mensagem, e a partir dela pretendemos estabelecer a discussão sobre a 

qualidade do humor-jornalismo da televisão brasileira. 
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INTRODUÇÃO 

O Humor, derivado do latim “humore”, significa disposição de ânimo e capacidade de 

compreender, apreciar ou expressar coisas cômicas, engraçadas ou divertidas. Ele está 

presente na vida dos indivíduos há séculos. Já na idade antiga, Aristófanes criava peças 

que ridicularizavam os poderes arbitrários e as instituições oficiais. Sua importância é 

inegável pelo seu poder de revelar aspectos encobertos pelas tramas sociais e políticas, 

questionar discursos vigentes de forma atrativa mas sem críticas diretas, além de agir 

como forma de alívio em relação aos problemas que afligem a todos.  
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Na televisão brasileira o humor é tema recorrente, pois a TV tem um papel importante 

na criação de espaços para discussão e este gênero está presente nas novelas, na 

publicidade, nos programas de auditórios, nos telejornais - para dar uma leveza a eles - e 

nos seus próprios programas. Ele goza de prestígio e credibilidade junto à opinião 

pública, e tem a chance de inserir questões sociais e políticas com maior chance de 

serem ouvidas pelo público, pois se apresenta com a finalidade de fazer o outro rir, se 

entreter e deixar os problemas adormecidos. 

 

Este artigo pretende adentrar a discussão da qualidade do humor na televisão brasileira 

por meio da análise do programa Furo MTV. O programa da MTV Brasil foi criado em 

2009, inspirado em um quadro do programa estadunidense The Daily Show (Comedy 

Central, 1996) com a direção de Lilian Amarante e a redação de Bruno Motta, Álvaro 

Campos e Flávia Boggio. Rotulado pela própria emissora como pertencente ao gênero 

humorístico, seu público-alvo é de jovens de 15 a 30 anos das classes A, B e C. 

 

No ar por cinco anos, o programa foi apresentado, na maior parte do tempo, por Dani 

Calabresa e Bento Ribeiro, apropriando-se do formato de um telejornal para fazer os 

espectadores rirem, configurando uma hibridização de gêneros. A imagem do 

telejornalismo era desconstruída por meio do riso, e por isso foi considerado um produto 

do humor-jornalismo. Desde o primeiro programa, antes da abertura, já anuncia pela 

fala de Bento Ribeiro: “Bizarrices, fatos, amor, traição, dicas de sedução daqui a 10 

segundos”. 

 

A análise do programa Furo MTV foi realizada a partir da reflexão sobre as 

características do humor e da qualidade no audiovisual levantadas nas pesquisas do 

grupo de iniciação científica do “Observatório da Qualidade no Audiovisual”, que tem o 

objetivo de operar como um espaço de diálogo e de discussão sobre a qualidade da 

produção audiovisual contemporânea. Na primeira parte deste artigo será apresentado o 

cenário humorístico do país e do mundo, o programa e a categoria de humor em que se 

insere. Na segunda parte será realizada a análise a partir dos planos da expressão, do 

conteúdo e da mensagem audiovisual. O intuito é estabelecer a discussão da qualidade 

dos programas brasileiros, avaliar a qualidade do Furo MTV e apontar se a atração é 

caracterizada por um tipo particular de reflexão, apontado por Pirandello como essencial 

para se configurar o humor. 
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O HUMORISMO  

A história do humorismo no Brasil data dos anos 1500, na época do descobrimento. 

Pero Vaz de Caminha, em suas cartas para o rei de Portugal, ironizava com certo humor 

a nudez das índias, dizendo que os portugueses "não tiveram vergonha de olhar as 

vergonhas delas". Durante a dura colonização, o que restava aos brasileiros era a ironia, 

e através das primeiras caricaturas brasileiras, em 1564, criticava-se usando de humor a 

forma de governar do império. Segundo Neves (2010), no século XVIII os saltimbancos 

entraram em cena fazendo a alegria do povo, depois surgiu o circo com os palhaços. Já 

no final do século XIX as caricaturas ganharam muita repercussão no país, já que o 

principal papel delas era denunciar a corrupção na política. 

 

Em meados dos anos 1930, o Samba de Breque e as marchinhas de carnaval se 

popularizaram no Brasil, ambos utilizando-se do humor e da sátira do dia-a-dia do 

brasileiro. Programas de humor como o Balança Mais Não Cai, o PRK 20 e o PRK 30 

começaram a ser apresentados no rádio. Enquanto isso, Oscarito, Ronald Golias e 

Grande Otelo se tornaram grandes ícones do humor no cinema brasileiro. 

 

Durante a ditadura foi criado O Pasquim, um semanário alternativo que a princípio 

tratava de assuntos comportamentais de forma bem-humorada e que durante a vigência 

do AI-5 se politizou ao se opor ao regime militar. Este folhetim pode ser considerado 

um dos primeiros exemplos de humor-jornalismo da história brasileira. 

 

Nos anos 1950 o humorismo migrou para a TV, tornando ainda mais vivo o contato que 

os brasileiros tinham com o humor. Alguns dos exemplos marcantes desta época foram 

Os Trapalhões, programa que estreou em 1969 e A Praça é Nossa, que antes se 

chamava A Praça da Alegria, exibido a partir de 1957 pela TV Paulista. 

 

A história do humor-jornalismo na televisão brasileira só se iniciou anos mais tarde, 

quando surgiu na Rede Globo o Programa Legal (1991-1992), que segundo Fechine 

(2008, pág. 24) tinha um formato inovador que misturava humor, jornalismo, comédia e 

documentário, e o Casseta & Planeta (1992-2010), com uma graça mais voltada para a 

política. O programa tinha como slogan a frase “jornalismo mentira, humorismo 

verdade”, e consistia em uma combinação de nonsense, um estilo característico de 
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humor perturbado e sem sentido, com a sátira ao cotidiano do Saturday Night Live, 

exibido pela NBC desde 1975, até os dias de hoje. 

 

Fake News Shows 

 

Fake News, ou “notícias falsas”, em português, também chamado de News Satire, 

(“sátira de notícias”), ou ainda nomeado como humor-jornalismo, é um tipo de paródia 

apresentada no formato de telejornais, e que satiriza as notícias do cotidiano. A sátira de 

notícias é carregada de muita ironia e humor inexpressivo - que é apresentado sem 

mudanças na emoção ou na expressão corporal do humorista. 

 

Nos Estados Unidos, a emissora NBC adaptou este tipo de paródia para diversos 

programas, dentre eles o Rowan and Martin's Laugh-In (1968 – 1973), e para o quadro 

Weekend Update do programa Saturday Night Live, que é exibido até os dias de hoje. O 

canal Comedy Central exibe o The Daily Show, que é um programa apresentado por Jon 

Stewart, que satiriza principalmente a política norte-americana. Já no Reino Unido 

foram criadas muitas sátiras de notícias, inclusive o primeiro programa no mundo deste 

gênero, o That Was The Week That Was (1962-1963), e dentre outras, o The Day Today 

(1994 - atualmente) e o Brass Eye (1997–2001). No Brasil, alguns dos programas que 

satirizam notícias são o Sensacionalista (2009) e o presente objeto de estudo deste 

artigo, o Furo MTV. 

 

FURO MTV 

Para começarmos a discussão da qualidade, o conceito definido por Mepham torna-se 

imprescindível. O autor, em sua obra “The Ethics of quality in television”, define que a 

qualidade está relacionada a um projeto social que preserva o pluralismo cultural e 

estimula a democratização da sociedade. “A verdadeira qualidade da televisão está na 

sua capacidade de oferecer um acesso que seja comum a todas as pessoas. Neste 

sentido, a qualidade de um programa está relacionada à sua habilidade de cumprir a sua 

função de promover o envolvimento de uma comunidade” (MEPHAM, 1990, p. 7).  

 

Segundo os conceitos propostos por Pirandello em seu livro “O Humorismo”, a comédia 

é o riso fácil, imediato e despreocupado diante do diferente, e o humor é o riso ambíguo 

que antecede a reflexão gerada por uma quebra da expectativa. Diante disso, nosso 
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grupo de pesquisa categorizou o gênero humorístico da televisão brasileira em “humor-

jornalismo” e “humor-ficção”: 

 

O Humor-Jornalismo se caracteriza pela reprodução de fatos reais e de 

interesse público de forma bem humorada (se valendo de traços do humor, 

como a ironia, o grotesco ou a sátira); pela apropriação da estética 

jornalística, seja com o intuito de desconstruir o discurso jornalístico ou de 

aproveitar a forma de levar "fatos reais" culturalmente conhecidos pela 

sociedade para mostrar suas idiossincrasias através de relatos fictícios. O 

Humor-Ficção requer a criação de situações ou cenas ficcionais. São 

programas que possuem um enredo com um conjunto de personagens 

principais que têm um desenvolvimento ao longo da trama. São normalmente 

programas verossímeis, como os sitcons, com situações bem humoradas do 

dia-a-dia. (BORGES, 2015, p. 4). 

 

 

Segundo Linda Hutcheon, (1985, pág. 129), “a paródia é, ao mesmo tempo, duplicação 

textual (que unifica e reconcilia) e diferenciação (que coloca em primeiro plano a 

oposição irreconciliável entre textos e entre texto e <<mundo>>)”. A paródia é, 

portanto, repetição com diferença. Nela está implícita uma distanciação crítica entre o 

objeto a ser parodiado e a nova obra. No caso do Furo, a distância crítica formada pela 

ironia está entre o jornalismo tradicional e o “jornal” que desconstrói os seus próprios 

elementos para elaborar seu estilo. Mediante essas definições e os parâmetros 

estabelecidos por este estudo, foi possível avaliar se o Furo MTV cumpriu com o papel 

de gerar o riso e a reflexão com base nessa desconstrução que faz do telejornalismo 

tradicional. 

 

No decorrer das cinco temporadas em que foi exibido, o Furo MTV passou por algumas 

mudanças, como na vinheta, no cenário e no formato. O programa, que inicialmente 

tinha 15 minutos, alcançou grande audiência na grade da MTV e, no ano seguinte, em 

2010, modificou seu tempo de duração, passando a ter 30 minutos diários. Com relação 

ao figurino dos apresentadores, o Furo MTV inova: Bento adota terno, gravata, bermuda 

e chinelo (porém estes apareceram raras vezes), enquanto Dani veste terninhos ou 

blusas modernas com saia e sapatilha. As externas ganharam maior espaço no último 

ano de programa. O novo formato, além da modificação do cenário e da abertura, 

alterou também os personagens principais, pois não contava mais com Dani Calabresa 

na bancada e passou a ser apresentado por Bento Ribeiro, Daniel Furlan, Paulinho Serra, 

Bruno Sutter, Pathy Dejesus e Siqueirinha, com Bento fixo na bancada, e os demais ora 

na bancada ora nas reportagens externas. 
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Em 2009, ano de estreia, a vinheta de abertura do programa era uma animação que fazia 

referência à disputa dos jornalistas em conseguir de forma mais rápida as melhores 

notícias. Em 2011 o programa teve algumas mudanças e sua abertura passou a ser uma 

animação que trazia na tela as expressões “extra!”, “inédito”, “nooossa”, “bomba!”, “ao 

vivo” “nem morto”, “bizolhinha”, “excelente”, “em cores!”, “ah lá!”, “exclusivo”, 

“Jesus Cristo!” e “pqp!”. Em 2013, seu último ano, o programa teve o maior número de 

mudanças, e apresentou como vinheta de abertura uma animação que trazia uma mosca 

percorrendo um caminho cheio de fezes demarcadas por círculos, que levava a um 

globo terrestre em formato de bola plástica (nesse momento da vinheta eram mostradas 

quatro moscas sobrevoando o globo enquanto que outras três se encontravam caídas no 

chão, e em background o som da sirene de uma polícia se juntava aos zunidos dos 

insetos). 

 

O cenário do programa se manteve praticamente o mesmo de 2009 a 2011: era 

composto por cores quentes e vibrantes, como laranja e azul, e formado por uma parede 

laranja com o desenho de um labirinto multicolorido atrás, dois televisores que 

mostravam o tema das notícias sobre a cor azul, e uma bancada da cor cinza opaca. Em 

2012 a atração deu mais ênfase para as cores quentes, adotando laranja, azul e 

vermelho. Era basicamente formado por uma parede laranja marca texto com vários 

alto-falantes alinhados, dois televisores que mostravam o tema das notícias e os nomes 

dos quadros, e uma bancada nas cores azul e branca. Na sua última temporada o 

programa foi ao ar com um cenário bem diferente dos anteriores: era composto por uma 

parede em tons de azul, um televisor grande atrás do apresentador, uma bancada 

redonda também azul e duas poltronas roxas. 

 

Dessa forma podemos destacar, então, três momentos-chave do Furo MTV: o primeiro, 

que compreendeu os anos de 2009 e 2010 e que representou um período de 

experimentação do formato; o segundo, que durou de 2011 a 2012 e que foi seu auge e 

consolidação perante o público jovem; e o terceiro momento, em 2013, que foi resultado 

da necessidade do programa de se reinventar devido à saída da apresentadora Dani 

Calabresa e da saturação do seu estilo.  
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METODOLOGIA 

Para esta análise foram selecionados oito episódios que abrangessem a linha de 

transformação da atração. Tais emissões correspondem às seguintes datas: 2 de março 

de 2009 (o primeiro programa), 5 de março de 2009, 8 de abril de 2010, 20 de julho de 

2010, 5 e 9 de julho de 2012, 2 de maio de 2013 e 11 de novembro de 2013.  

 

Os programas foram analisados utilizando a metodologia adotada pelo grupo de 

iniciação científica do “Observatório da Qualidade no Audiovisual” - por meio da 

reflexão sobre os planos da expressão, do conteúdo e da mensagem audiovisual. Os 

aspectos considerados na análise do Plano da expressão foram os códigos visuais 

(câmera, cenário, figurino, atuação dos apresentadores e qualidade técnica da imagem), 

códigos sonoros (tipos de recursos usados e efeitos sonoros), e recursos gráficos 

(vinhetas, legendas, grafismos, e rodapés). 

 

Na análise do Plano do conteúdo foram usados os indicadores de qualidade. Estes são: 

relevância: indica o quanto os assuntos tratados são importantes ou de significância 

para o público; estímulo ao pensamento e ao debate de ideias: indica se os temas 

abordados de algum modo, seja por natureza polêmica ou contraditória, irão gerar 

debates; ampliação do horizonte do público: indica se os temas apresentados podem 

aumentar a visão de mundo do espectador, a nível cultural, social, ambiental ou mesmo 

o ajudando a conhecer os pontos de vistas dos outros; promoção da conscientização 

política e/ou social dos cidadãos: analisa se os conteúdos e o modo como eles foram 

abordados contribuiu para dar conhecimento de cunho político, social e ético; 

oportunidade: aponta a escolha e abordagem de temas relevantes e atuais na agenda 

midiática do cenário brasileiro e mundial; verossimilhança: avalia se a atuação das 

personagens e da história são credíveis; diversidade de pontos de vista: aponta se o 

programa incluiu diferentes pontos de vista em relação a um mesmo assunto; 

diversidade de sujeitos representados: indica o quanto a atração apresenta diferentes 

sujeitos sociais, de classes, ideologias e especificidades diversas; diversidade temática: 

aponta se são apresentados diferentes temas; diversidade geográfica: aponta a variação 

de personagens e temáticas de diferentes regiões do país e também do mundo, 

observando-se também a utilização (ou não) de diferentes sotaques; diversidade 

política: indica se opções políticas são apresentadas, não somente aquela defendida pelo 

programa; diversidade sócio-econômica: aponta a abrangência, em qualquer parte do 
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programa, de distintas classes sociais; diversidade cultural: indica se os conteúdos 

estendem-se a apresentar diferentes personagens, situações e abordagens culturais, no 

sentido lato de cultura; diversidade étnica: aponta a ocorrência de distintas etnias; 

diversidade religiosa: faz menção a diferentes religiões, seitas ou doutrinas; diversidade 

de gênero: indica a abordagem diversa e positiva de gênero e manifestações sexuais; 

estereótipo: aponta a ocorrência de representações limitadas e distorcidas de 

determinados sujeitos e grupos sociais. 

 

Os indicadores de qualidade da mensagem audiovisual são os seguintes: 

inovação/experimentação: indica o quanto a produção tem um formato diferenciado, 

com ideias modernas e renovadas, que interessam e surpreendem os espectadores; 

originalidade/criatividade: aponta se o formato, a abordagem e a maneira que são 

apresentados são novos e criativos; qualidade artística: aponta o apuro artístico do 

programa presente nos códigos sonoros, visuais e gráficos; apelo à curiosidade: aponta 

o estímulo da curiosidade no público por meio do apelo aos sentidos e pelos processos 

cognitivos de significação; clareza da proposta: indica se por meio da apresentação 

audiovisual os objetivos do programa estão claros; redundância: aponta a ocorrência de 

repetições, seja de temas, de convidados, de abordagens ou de imagens; solicitação da 

participação ativa do público: aponta o uso de mecanismos que possibilitem ou 

estimulem a participação do público, por meio da linguagem, da introdução de quadros 

interativos, do uso de sugestões dos espectadores etc; diálogo com outras plataformas: 

indica o emprego das diferentes plataformas (mídias) de comunicação. 

 

Os episódios foram analisados a partir destes indicadores e cada um deles recebeu uma 

nota de 0 a 4: zero se não consta na emissão observada, um se o indicador estiver 

“fraco”, dois se estiver “razoável”, três se estiver “bom”, e quatro se estiver “muito 

bom”. Diante da verificação e dos apontamentos obtidos, foi possível chegar à análise e 

aos resultados elencados a seguir. 

 

ANÁLISES E RESULTADOS 

O Furo MTV, ao longo das suas cinco temporadas, manteve sua verossimilitude (já que 

abordava notícias verídicas do jornalismo tradicional que estavam na agenda midiática), 

como também fazia paródia destes temas invertendo os seus sentidos para gerar o riso. 

O estereótipo foi um recurso bastante utilizado no programa, já que nenhuma das 
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emissões recebeu nota menor que dois. O programa do dia 2 de maio do último ano, por 

exemplo, recebeu nota máxima porque dedicou boa parte do seu tempo a ridicularizar 

atitudes pré-concebidas como típicas de um homossexual. Além disso, este episódio 

também estereotipa o crítico de cinema como um profissional que não aceita opiniões 

diversas e que age com estrelismo e arrogância. Quanto aos indicadores “diversidade 

étnica e religiosa”, os programas não aludiram desses assuntos. 

 

Com relação à diversidade de gênero, o programa foi falho. Dentre as oito emissões, 

três receberam nota um, outras três receberam nota dois, e duas receberam nota três. No 

programa do dia 8 de abril de 2010, por exemplo, no quadro “Quanto ganha”, 

apresentado por Bruno Motta, o repórter conversa com três comediantes, sendo uma 

delas mulher, e quase não dá oportunidade para ela falar. Na entrevista, fica clara a 

vontade da profissional de dar a sua opinião sobre o assunto, mas o repórter a ignora, 

dando preferência para os outros dois entrevistados. 

 

No indicador diversidade cultural, seis episódios receberam nota um, e dois, nota dois, 

pois retrataram superficialmente a cultura nacional, mais especificamente o eixo Rio-

São Paulo, e eventualmente inseriram o tema da cultura em outras regiões do país e a 

nível internacional. 

 

A diversidade socioeconômica do programa deixou a desejar, já que na maioria das 

emissões analisadas os diferentes níveis sociais não foram enfatizados. Por conta do 

público-alvo da MTV ser composto por jovens das classes mais privilegiadas, a 

preferência por temas que discorrem sobre a vida de celebridades e políticos é 

inevitável, faltando assim com o pluralismo socioeconômico. 

 

No decorrer do tempo em que o programa esteve no ar, assuntos políticos foram 

bastante tratados. Em todas as emissões, ao menos uma notícia era sobre tal tema. 

Entretanto, em algumas delas só havia a menção a um político ou partido, e não aos 

diversos políticos e opções partidárias. Apenas no programa do dia 8 de abril de 2010, 

que recebeu nota três, que os apresentadores falam, mesmo que ironizando, do partido 

de três candidatos à presidência da república. 
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Podemos considerar que o indicador de diversidade geográfica dos programas esteve na 

média, pois metade das emissões obtiveram nota dois, e a outra metade nota três. 

Usualmente o programa se mantinha muito preso ao eixo Rio-São Paulo, e por conta 

disso não favorecia outras regiões do Brasil ou do mundo, tanto em questão de 

personagens, quanto do lugar de ocorrência das notícias. Nas quatro emissões que 

receberam o conceito “bom”, foram mais abordados temas de cunho internacional, e 

notícias ocorridas em outros estados do Brasil. 

 

Os indicadores diversidade temática e oportunidade somam as maiores médias. Isto se 

explica pela grande variedade de temas abordados na maioria das emissões, além do 

que, os assuntos tratados no Furo estavam em pauta na mídia de modo geral. Observou-

se também que nos primeiros anos de programa havia muitos quadros temáticos fixos, 

como “política”, “economia” e “giro de notícias”, e em cada quadro desses era 

apresentado não só uma, mas várias notícias. 

 

Por não apresentar diversos sujeitos sociais com suas especificidades, o Furo teve uma 

média muito baixa no indicador diversidade de sujeitos representados. O programa fica 

muito preso na bancada, aos apresentadores. As notícias são geralmente sobre políticos 

e celebridades, e raramente sobre um ou outro desconhecido. No ano de 2013 os novos 

contratados para o programa interpretavam diversos repórteres diferentes, com isto 

houve um pequeno aumento no índice. 

 

A diversidade de pontos de vista da atração tem uma média ruim, pois ficava muito 

limitado às opiniões dos apresentadores. Em uma das emissões, já depois da saída de 

Dani Calabresa, as opiniões eram sempre de Bento e um convidado. A única emissão 

que se diferenciou das demais foi a de 11 de setembro de 2013, em que o formato já não 

era de um telejornal, mas sim de um debate sobre notícias entre quatro dos personagens 

do programa: Bento Ribeiro, Paulinho Serra, Daniel Furlan e Bruno Sutter. 

 

Por mais que em todos os episódios se falasse de política, o programa nunca promoveu 

de forma eficaz uma conscientização política e/ou social dos cidadãos. As notícias de 

política são pouco aprofundadas, e geralmente tratadas com mais ironia do que crítica. É 

notável a intenção de gerar o riso, muito mais do que gerar um pensamento crítico. 
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Apenas em duas emissões foi possível observar uma boa avaliação no indicador 

ampliação do horizonte do público. No episódio do dia 8 de abril de 2010, por exemplo, 

o Furo MTV permitiu que o público conhecesse novos pontos de vista no que concerne 

aos candidatos das eleições daquele ano; e no episódio do dia 2 de março de 2009, a 

problemática do xixi nas ruas durante o carnaval do Rio de Janeiro foi exposta de forma 

a conscientizar o público. 

 

Apesar de se assemelhar ao formato de um telejornal, o Furo não promoveu um 

estímulo ao pensamento e ao debate de ideias de forma significativa como um todo. 

Como dito anteriormente, apesar de abordar temas sérios, o tipo de abordagem tem 

como principal objetivo fazer o público rir, e não refletir sobre o que está sendo dito. A 

exceção foi na emissão de 2 de março de 2009, em que houve um incentivo para o 

público reclamar com o então senador José Sarney através de e-mails sobre o aumento 

de salário dos políticos proposto por ele. 

 

Em relação à relevância dos temas apresentados, o programa apesar de apresentar 

temáticas pertinentes que estavam sendo discutidas na mídia, ao mesmo tempo discutia 

muitos assuntos da cultura massiva, gastando muito tempo falando da vida de 

celebridades, ou notícias de baixa importância para a sociedade. 

 

Abaixo podemos conferir a tabela com a avaliação de cada um dos indicadores: 
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Tabela 1: Indicadores de Qualidade do Conteúdo Furo MTV 

 

Quanto à análise da mensagem audiovisual, no indicador diálogo com outras 

plataformas podemos afirmar que o Furo MTV tem pouca ou nenhuma interação com os 

mais variados segmentos de informação. Três episódios, dois de julho de 2012 e um de 

maio de 2013 receberam nota um, apenas por indicar a possibilidade de diálogo, porque 

nos de 2012 foram mostrados na tela o endereço do Twitter dos apresentadores, e no de 

2013 teve a participação do público através de legendas criadas por eles para 

determinadas fotos. Contudo, podemos afirmar que esse diálogo foi falho, pois os 

apresentadores não divulgaram qual a plataforma que possibilitou tal interação. Apesar 

disso, no indicador solicitação da participação ativa do público o programa apresentou 
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notas melhores, devido a linguagem jovem e informal adotada pelos apresentadores, 

ponto característico do programa em todas as suas temporadas. 

 

Quanto à redundância, alguns episódios foram bem enfáticos. Ainda na emissão do dia 

2 de maio de 2013, Bento Ribeiro utilizou 2 minutos do seu tempo total para falar da 

“heterofobia”, sendo que destes, quase 1 minuto foi para a repetição de imagens 

simuladas que mostram a discriminação de um heterossexual. Além disso, a 

redundância do programa deve-se também ao fato de ter sempre o mesmo enfoque: 

celebridades (o gancho para as matérias como forma de atrair o público-alvo), política e 

economia. 

 

Com relação à qualidade artística, podemos afirmar que houve uma oscilação decorrente 

das mudanças de formato do Furo: nos dois primeiros anos foi avaliada como boa, no 

ano de 2012, muito boa, e no ano seguinte, último ano de exibição, como razoável. O 

indicador apelo à curiosidade, porém, não seguiu um padrão: sua nota mudava de 

acordo com a escolha das matérias e da forma como o humor era inserido nelas. 

 

A atração é considerada criativa por ter sido experimental a nível nacional e ter tido a 

oportunidade de ousar na abordagem e escolhas dos temas. Ao longo das suas cinco 

temporadas deixou clara a sua proposta de apresentar notícias de um modo diferente e 

inovador, recebendo, assim, nota máxima em quase todas as emissões analisadas nesse 

indicador. 

 

A seguir podemos observar a avaliação da mensagem audiovisual nas emissões 

estudadas: 
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Tabela 2: Indicadores de Qualidade da Mensagem Audiovisual Furo MTV 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Compreendendo o Furo MTV como um produto humorístico que se apropria de 

elementos do jornalismo para desconstruí-los, a ficha de análise apresentou diversos 

aspectos que aproximam e distanciam o Furo do jornalismo moderno. Os elementos que 

os aproximam são: posicionamento e dinâmica dos apresentadores; iluminação do 

cenário; e ponto de vista, movimentação, ângulo e enquadramento de câmera. Os 

elementos que desconstroem o jornalismo tradicional são o figurino jovem e moderno 

dos apresentadores; a linguagem informal próxima do espectador; as vinhetas de 

animação; as artes descontraídas e irônicas que ilustram os quadros; a composição 

multicolorida do cenário; os efeitos sonoros, os grafismos incomuns; e o caráter 

opinativo dos apresentadores, que ridicularizam a imparcialidade necessária dos 

jornalistas. 

  

Em vista do papel desempenhado pelo programa, é possível afirmar que ele se utiliza do 

estereótipo para gerar reflexão (ainda que pouca). A crítica social é quase inexistente, e 

a crítica política é tão ridicularizada que perde a chance de inserir nos espectadores um 

raciocínio que amplie o seu horizonte. Além disso, devido ao uso constante de notícias 

ligadas a celebridades, o programa fica sem muito espaço para abordar temas mais 

relevantes. 
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Não se pode ignorar que algumas discussões foram inseridas para o público, que críticas 

pertinentes foram realizadas, e que houve um cuidado para que certas piadas que 

adotavam tal caráter fossem compreendidas. No entanto, o Furo MTV não ousou tanto 

quanto poderia no seu conteúdo, por mais experimental, inovador e criativo que tenha 

sido. Por ser de uma emissora que tem o jovem como público-alvo, tinha tudo para ser 

um canal mobilizador da sociedade, mas, ao invés disso, pecou com o excesso da ironia 

e da sátira nos principais pontos que geram a reflexão, a conscientização e o debate. Por 

ser um programa que fazia paródia da realidade para gerar o riso, talvez esse tenha 

mesmo sido o seu objetivo: prezar mais pela diversão do que pela reflexão, apenas 

provocando o riso sem o compromisso de envolver uma comunidade. 
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