
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XV Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sul – Palhoça - SC – 8 a 10/05/2014 

 

1 

 

O Discurso Histórico na Mídia: Uma Análise do Quadro “Baú do Baú do Fantástico”
1
  

 

 

Letícia Carolina Ribeiro Maldaner
2
 

Carolina Fernandes da Silva Mandaji
3
 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, PR 

 

Resumo  

O presente artigo analisa o episódio exibido em 03 de novembro de 2013 no quadro “Baú do 

Baú do Fantástico”, que através da conotação humorística reafirma preconceitos e 

estereótipos raciais, além de simplificar, reduzir e distorcer o fato histórico representado: o 13 

de maio de 1888, dia da abolição da escravatura. Para a análise foram utilizados então 

pressupostos da análise do discurso, presentes nas obras de Michel Foucault e Patrick 

Charaudeau.  

 

Palavras chave: Análise do Discurso; Patrick Charaudeau; Michel Foucault; Mídia 

Televisiva; Estereótipos. 

 

1. Introdução 

Comunicar envolve sempre a informação, que por sua vez envolve processos de 

linguagem e interpretação. Em um processo comunicacional, existem a fonte de informação, a 

instância de transmissão e o receptor (CHARAUDEAU, 2012). Para qualquer que seja esse 

processo, é necessário uma linguagem para que ele exista, mas essa linguagem não precisa, 

necessariamente, ser a escrita, composta por signos de uma língua, mas pode ser também de 

sistemas de valores que produzem significação, ou seja: 

Trata-se de linguagem enquanto ato de discurso, que aponta para a maneira 

pela qual se organiza a circulação da fala numa comunidade social ao 

produzir sentido. Assim, pode-se dizer que a informação implica processo de 

produção de discurso em situação de comunicação. (CHARAUDEAU, 2012, 

p. 34) 
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Na transmissão de informação, temos produzido o discurso e seu sentido. Mas é 

importante perceber que a informação, quando posta em discurso, é dependente de seu 

transmissor, sendo assim, ela é sempre um processo de enunciação. Com relação à 

enunciação, é importante também olhar o contexto na qual é produzida, os seus fatores 

externos e observar o dispositivo no qual se insere. 

Considerando que em cada discurso existe um enunciador, existe também, por 

conseguinte, o tratamento desse discurso, que é a maneira que o discurso será enunciado, “o 

modo pelo qual o sujeito informador decide transpor em linguagem (e também iconicamente, 

caso possa recorrer à imagem) os fatos selecionados” (CHARAUDEAU, 2012, p.38). Ao 

escolher o modo de enunciação, é importante considerar que toda escolha põe em evidência 

uma informação e silencia tantas outras, conduzindo, desta maneira, a compreensão da 

informação pelo receptor. Comunicar e informar são sempre uma questão de escolha, que vai 

além da escolha daquilo que se quer transmitir, são escolhas da maneira como o discurso será 

enunciado, a maneira pela qual o receptor - o outro, por pressuposto do ato de enunciação - 

será influenciado. 

É de grande importância também pensar no meio, no suporte comunicacional, àquele 

através do qual o discurso é enunciado. Tal meio será também constituinte da significação 

desse discurso enunciado. O veículo pelo qual se enuncia tem papel fundamental no que e, 

principalmente, em como será comunicado. No artigo presente, o meio de veiculação do 

discurso em questão é a televisão e todo o seu poderio midiático. 

A mídia, em geral, desenvolve um papel social relevante, pois com o poder de alcance 

que possui e com a maneira como se faz presente na rotina de tantas pessoas, as informações 

transmitidas por ela tem um grande número de receptores, um grande número de pessoas 

suscetíveis a sofrer influência aos discursos que nela são apresentados. Por essa razão que é 

importante pensar na maneira como a mídia comunica e o que ela comunica. 

Como qualquer transmissor de informações, a mídia tem o poder de escolher aquilo 

que vai transmitir e a maneira como vai transmitir. Para Charaudeau, “as mídias não 

transmitem o que ocorre na realidade social, elas impõem o que constroem do espaço público” 

(CHARAUDEAU, 2012, p.19), isso significa que há uma distorção naquilo que é transmitido: 
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A ideologia do “mostrar a qualquer preço”, do “tornar visível o invisível” e 

do “selecionar o que é mais surpreendente” (as notícias ruins) faz com que se 

construa uma imagem fragmentada do espaço público, uma visão adequada 

aos objetivos das mídias, mas bem afastada de um reflexo fiel. Se são um 

espelho, as mídias não são mais do que um espelho deformante, ou mais 

ainda, são vários espelhos deformantes ao mesmo tempo, daqueles que se 

encontram nos parques de diversões e que, mesmo deformado, mostram, 

cada um à sua maneira, um fragmento amplificado, simplificado, 

estereotipado do mundo. (CHARAUDEAU, 2012, p.20) 

 

O objeto selecionado para análise neste artigo, um episódio do quadro “Baú do Baú do 

Fantástico”, é um exemplo dessa distorção que a mídia pode causar (que é também uma 

distorção suscetível de qualquer sujeito que enuncia). O quadro estreou no programa 

televisivo da Rede Globo, o Fantástico, em 13 de outubro de 2013, e trazia episódios 

apresentados (e criados) pelo roteirista, ator e humorista, Bruno Mazzeo. O quadro traz Bruno 

apresentado com o seu próprio nome da vida real, mas atuando como um repórter que revisita 

momentos históricos, apresentados de maneira irônica.  

O quadro relata fatos históricos sob outra perspectiva discursiva, retomada de um 

discurso histórico, cujas informações são apresentadas distorcidamente. Foi o que aconteceu 

no episódio que foi ao ar no dia 03 de novembro de 2013
4
, em que Bruno revisitava o dia 13 

de maio de 1888, dia em que a Lei Áurea foi assinada pela Princesa Isabel e que oficializava a 

abolição da escravatura no país.  

Porém, ao tratar do fato histórico de maneira irônica, o episódio acaba por minimizar 

toda a questão existente em torno da luta dos negros pela liberdade. É importante repensar a 

representação feita no episódio, levando em conta que: 

As representações, ao construírem uma organização do real através de 

imagens mentais transpostas em discurso ou em outras manifestações 

comportamentais dos indivíduos que vivem em sociedade, estão incluídas no 

real, ou mesmo dadas como se fossem o próprio real. Elas se baseiam na 

observação empírica das trocas sociais e fabricam um discurso de 

justificativa dessas trocas, produzindo-se um sistema de valores que se erige 

em norma de referência. Assim é elaborada uma certa categorização social 

do real, a qual revela não só a relação de “desejabilidade” que o grupo 

entretém com sua experiência do cotidiano, como também o tipo de 

comentário de inteligibilidade do real que o caracteriza – uma espécie de 

metadiscurso revelador de seu posicionamento. Em resumo, as 

                                                           
4 “Baú do Baú do Fantástico entrevista a Princesa Isabel sobre a Lei Áurea”, disponível em: http://globotv.globo.com/rede-

globo/fantastico/v/bau-do-bau-do-fantastico-entrevista-princesa-isabel-sobre-a-lei-aurea/2931401/ (acesso em 24/03/2014) 
 

http://globotv.globo.com/rede-globo/fantastico/v/bau-do-bau-do-fantastico-entrevista-princesa-isabel-sobre-a-lei-aurea/2931401/
http://globotv.globo.com/rede-globo/fantastico/v/bau-do-bau-do-fantastico-entrevista-princesa-isabel-sobre-a-lei-aurea/2931401/
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representações apontam para um desejo social, produzem normas e revelam 

sistemas de valores. (CHARAUDEAU, 2012, p.47) 

 

A seguir, serão analisados trechos dessa representação que traz em si perspectivas 

discursivas diferentes e até mesmo equivocadas sobre o fato histórico, o 13 de maio de 1888. 

A análise terá um foco na linguagem verbal e não visual.  

 

2. Análise 

O enunciado em questão foi veiculado pelo Fantástico, programa transmitido aos 

domingos e com grande alcance nacional. O programa caracteriza-se como revista eletrônica e 

é exibido uma vez por semana. Para ter uma ideia de seu alcance, o programa obtém, em 

média, 30 pontos de audiência
5
 (de 100 pontos possíveis

6
). Com o bjetivo de sistematização 

do corpus, a análise será realizada sob seis cenas diferentes veiculadas no episódio citado do 

quadro. 

A primeira cena analisada é quando Bruno Mazzeo faz a chamada: "Estamos diante do 

Paço Imperial no Rio de Janeiro onde a Princesa Isabel acaba de assinar a Lei Áurea, 

garantindo o fim da escravidão no Brasil após 300 anos". Tal fala propõe atribuir a Princesa 

Isabel o fim da escravidão, construindo como sentido que coube apenas à princesa esta 

decisão, bem como as consequências pós-abolição. Este discurso exime qualquer papel aos 

negros ou a grupos abolicionistas que contribuíram para que o processo se tornasse real. O 

enunciado descrito apresenta também como sentido o ato de assinatura da Lei Áura como uma 

solução definitiva para a escravidão no Brasil. 

                                                           
5
 Fonte: http://comercial.redeglobo.com.br/programacao_show/fant5_pa.php (acesso em 31/03/2014) 

6
 Segundo o IBOPE (Instituto Brasileiro de Opinião e Pesquisa), um ponto na pesquisa equivale a 1% do universo 

pesquisado. Fonte: http://www.ibope.com.br/pt-br/relacionamento/duvidas-frequentes/Paginas/Audiencia-de-televisao.aspx 

(acesso em 31/03/2014) 

http://comercial.redeglobo.com.br/programacao_show/fant5_pa.php
http://www.ibope.com.br/pt-br/relacionamento/duvidas-frequentes/Paginas/Audiencia-de-televisao.aspx
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Figura 1 – Bruno Mazzeo fazendo a chamada da reportagem. 

Refletindo sobre o conceito do dizer proposto por Michel Pêcheaux – fundador da 

teoria da Análise do Discurso, Eni Orlandi (2005, p. 11) diz que “as palavras não têm um 

sentido ligado à sua literalidade, o sentido é sempre uma palavra por outra”. Retomando a 

primeira cena, tal reflexão nos ajuda a entender que a maneira como é apresentada a data 

histórica da abolição da escravatura, a partir do colocar-se em discurso não nos leva à 

literatidade do acontecido, ou do discursivado tantas outras vezes. “Todo enunciado é 

intrinsecamente suscetível de tornar-se outro, diferente de si mesmo, se deslocar 

discursivamente de seu sentido para derivar para um outro” (PÊCHEAUX apud ORLANDI, 

2005, p. 11)
7
 . Esse deslize ou equívoco pode ser relacionado à análise desta primeira cena. 

Já na segunda cena deste episódio, Joaquim Nabuco, importante figura na luta a favor 

da abolição da escravatura, é chamado para uma entrevista. O que é importante questionar é 

que como o quadro tem espaço dentro de um veículo midiático de tamanho alcance, seria 

importante trabalhar sobre as questões sociais de maneira a quebrar estereótipos, por isso, por 

que não trazer nesse momento algum outro abolicionista que era negro ou mulato, como José 

do Patrocínio ou André Rebouças? Joaquim Nabuco foi importante, mas reforça o papel do 

branco no processo abolicionista, excluindo o negro da participação da formação de sua 

história e luta. 

Ainda na cena com Joaquim Nabuco, começa então a ironia em torno da utilização do 

termo afro descendente, quando o personagem diz: "O Brasil é um país mestiço e não vamos 

tolerar preconceitos. Inclusive, ao invés de negros, os ex-escravos poderiam muito bem ser 

chamados de afro descendentes. É muito mais respeitoso, né?”. O enunciado ironiza a 

                                                           
7
 A obra citada pela autora é: PÊCHEAUX, Michel. Discurso: estrutura ou acontecimento. Campinas: Pontes, 1997. 
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utilização do termo e trata a questão como se fosse apenas um capricho, sem considerar toda a 

discussão existente sobre o tema.  

 

Figura 2 – Entrevista Joaquim Nabuco 

 

Além disso, qual sentido pode ser apreendido da frase ao dizer “ao invés de negros, os 

ex-escravos deveriam ser chamados de afrodescendentes!”. É certo que a maioria da 

população de negros no Brasil durante 1530 (início da colonização) a 1888 era de escravos, 

porém é importante ressaltar que ainda assim existiam negros que não eram escravos tais 

como Machado de Assis, José do Patrocínio, Cruz e Souza, Francisco José do Nascimento, 

André Rebouças, entre tantos outros que permaneceram anônimos. A questão é que utilizar o 

termo “afrodescendente” não se resume somente ao escravo, mas sim a todos os negros, pois 

eram eles os que eram (ainda são) discriminados. A questão não é tão superficial quanto 

parece, ela está ligada a uma série de fatores de preconceito racial. 

Na próxima cena, o repórter representado por Bruno, entrevista um escravo que tem 

sua carta de alforria, mas que não consegue comprovar que ela é verdadeira para assim poder 

desfrutar de sua liberdade. O discurso não trata da questão do negro e escravo buscar a 

alforria, mas sim sobre os procedimentos do Estado que fazem com que esse processo não se 

concretize. O fato de existir problema nos cartórios e nos processos burocráticos é ressaltado 

durante a entrevista, o que desvia o problema social em torno do escravo e da abolição para 

criticar o Sistema de não funcionar como deveria, mais um discurso crítico dirigido ao 

contexto social atual. 
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Figura 3 – Entrevista com o ex-escravo. 

 

Na quarta cena analisada, Bruno entrevista um senhor de engenho que seria dono de 

mais de 30 escravos. Bruno diz que o senhor de engenho está indignado com a abolição da 

escravatura e ao perguntar ao senhor de engenho o motivo de tanta indignação tem como 

resposta: "Eu quero saber como vai ficar a mão de obra daqui pra frente, vou ter que pagar 

pessoa pra trabalhar na roça? Era só o que me faltava (...)". O sentido a ser atribuído a esse 

enunciado é que após a abolição os negros tornaram-se cidadãos livres que passaram a receber 

salários para trabalhar, simplificando a questão em torno dos problemas econômicos gerados 

pela abolição, sem considerar que essa transformação da mão de obra também teve um peso 

sobre os negros que então eram ex-escravos.  

 

Figura 4 – Entrevista com o senhor de engenho (ao lado, a esposa). 

Ainda nesta cena, o repórter faz outro questionamento: "mas vocês não acham que os 

negr.. os afrodescendentes são pessoas como eu, como o senhor, como a senhora, que 
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merecem os mesmos direitos que dos brancos?", ironizando mais uma vez a questão do termo 

“afrodescendentes”. A pergunta do repórter permanece sem resposta, pois após ser 

questionado o senhor de engenho apenas responde: "Branco não! Eu não sou branco! Eu sou 

anglo saxão descendente!", fazendo uma alusão, e um deboche, em torno do termo 

“afrodescendente”, mais uma vez minimizando os embates dos movimentos negros.  

A quinta cena apresenta uma entrevista com a Princesa Isabel: "Nós vamos instituir 

programas como o bolsa-família afro descendente, o bolsa escola - o "senzalão" da 

educação... Nós vamos construir palhoças populares, um projeto maravilhoso chamado 

‘minha palhoça, minha vida’". A entrevista nada tem a contribuir para a reconstrução do 

momento histórico da abolição, pois faz alusão aos programas criados pelo Governo Federal, 

mais uma vez descrevendo um fato histórico, entretanto atravessado por outro discurso, esse 

referente ao contexto político e econômico atual. 

 

Figura 5 – Entrevista com a Princesa Isabel 

Ao falar de “bolsa-família afrodescendente”, a alusão é referente ao programa Bolsa 

Família, programa governamental que fornece um auxílio financeiro mensal às famílias em 

situação de pobreza ou extrema pobreza. O “Bolsa Escola – Senzalão da Educação”, é 

referente ao programa Bolsa Escola, que auxilia financeiramente crianças e adolescentes em 

situação de pobreza ou extrema pobreza como incentivo para que estas não precisem largar os 

estudos para trabalhar, hoje o programa faz parte do Bolsa Família. Já o projeto “minha 

palhoça, minha vida” faz referência ao programa “minha casa, minha vida”, este que visa 

possibilitar a aquisição de moradia própria por famílias com renda de até 5000 reais. O 

programa constrói também moradias populares, a estas que se referem as “senzalas 

populares”.  
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Quando a personagem da Princesa Isabel faz referência a todos os programas citados 

ao temática principal deixa de ser a abolição da escravidão e passa a ser uma crítica ao 

Governo. O que é importante considerar nesse momento é que o fato histórico é distorcido e 

passa a ter outra conotação, a crítica política a governos mais recentes, que de nada tem a ver 

com a abolição da escravatura. 

Na última cena, o repórter aparece em frente a um grupo de negros que estão dançando 

ao som de batuques, comemorando a abolição, segundo a fala de Bruno: "Mas por enquanto é 

hora de comemorar, por isso, eles estão reunidos fazendo essa festa e prometem cantar e 

dançar a noite inteira. Segundo eles, a festa deve durar vários dias..", fala que não é finalizada 

pois é interrompida pelos gritos de um dos negros que estavam comemorando: “É carnaval! É 

carnaval!”. Um fato que está descontextualizado, pois, apesar das comemorações feitas em 

decorrência da abolição, as festividades do carnaval tem outra origem e não tinham o objetivo 

de comemorar o fim da abolição. Além disso, reforça o estereótipo do carnaval como uma 

festa popular, associada a negros e mestiços, uma festa de bagunça, em que tudo é permitido
8
. 

 

Figura 6 – Negros comemoram o fim da escravidão. 

3. Considerações Finais 

No geral, foi possível perceber que o quadro reduz o papel do negro ao profano, em 

que ele não desempenha função sobre a luta para conquistar sua libertação, mas sim 

desempenha papel de alienado, deixando para os brancos a responsabilidade de conseguir que 

os direitos dos negros fossem alcançados, fosse por bondade ou força. O que é importante 

considerar é que o discurso apresentado pelo quadro, sobre uma retomada do momento 

                                                           
8
 Ver Roberto DaMatta, “O que faz do brasil, Brasil?”, p.45 
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histórico, vai de embate às lutas sociais e raciais que foram construídas desde antes da 

abolição e principalmente dos dias atuais, tratando o tema de maneira leviana e distorcida, 

diminuindo o peso social ao trata-lo como uma simples sátira com fins de diversão.  

O discurso pode ser retomado de diferentes maneiras, o que abre espaço para a 

possibilidade de diferentes interpretações. Da mesma maneira que uma interpretação diferente 

pode orientar em caminho de um novo ponto de vista produtivo e positivo, o discurso 

retomado com outra abordagem pode ser também um meio de reforçar estereótipos e de 

desconstruir a imagem de lutas sociais, como é o caso do recorte escolhido pelo quadro para 

tratar da abolição da escravatura.  

Por isso, a importância de analisarmos produtos midiáticos e entendermos as diversas 

facetas do discurso. Foucault faz uma observação sobre o fato de o recorte escolhido ter uma 

conotação negativa e até mesmo de tornar rarefeito o discurso, ou seja, enfraquece-lo:  

Primeiramente, um princípio de inversão: lá onde, segundo a tradição, 

cremos reconhecer a fonte dos discursos, o princípio de sua expansão e de 

sua continuidade, nessas figuras que parecem desempenhar um papel 

positivo como a do autor, da disciplina, da vontade de verdade, é preciso 

reconhecer, ao contrário, o jogo negativo de um recorte e de uma rarefação 

do discurso. (FOUCAULT, 1999, p. 51, 52) 

 

 Ao escolher a abordagem, o Baú do Baú do Fantástico enfraquece o discurso 

construído pelos grupos de lutas raciais, que estão trabalhando durante décadas para 

desconstruir uma imagem que é herança do período de escravidão que perdurou durante mais 

de três séculos e que deixou suas marcas na sociedade atual. 

Por isso é fundamental que ao ser receptor, e também ao ser enunciador, 

principalmente nesse caso em que um grande veículo midiático é a instância de transmissão, 

que se pense no discurso de uma maneira a considerar os fatores que são externos a ele, 

conforme diz Foucault: 

Não passar do discurso para o seu núcleo interior e escondido, para o âmago 

de um pensamento ou de uma significação que se manifestariam nele; mas, a 

partir do próprio discurso, de sua aparição e de sua regularidade, passar às 

suas condições externas de possibilidade, àquilo que dá lugar à série 

aleatória desses acontecimentos e fixa suas fronteiras. (FOUCAULT, 1999, 

p. 53) 
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Sendo assim, é importante considerar os fatores históricos e sociais envolvidos no 

discurso, pois eles complementam a significação, dão outro olhar ao que está sendo dito e 

desse modo, conferem um sentido diferente ao discurso. No caso da peça a analisada, o 

exterior é de fundamental importância para compor o sentido do discurso, pois reflete o 

legado e a problemática deixados pela escravidão no país: o preconceito, o racismo, a 

desigualdade social, etc., não sendo apenas um fato histórico “momentâneo”, mas sim um 

processo que foi construído em longo tempo e com muita luta. 

Por este motivo, tentou-se analisar o quadro de “fora” para “dentro”, levando em conta 

os problemas sociais atuais e os da época e também considerando a distorção histórica contida 

nele. Ao reproduzir um fato histórico a partir de um olhar diferente, principalmente nesse 

caso, é importante levar em conta as consequências que essa reprodução pode trazer, como 

por exemplo, o reforço de estereótipos, do preconceito ou até mesmo tratar o tema de uma 

maneira leviana, diminuindo a gravidade dos problemas relacionados ao assunto que é de 

tamanha importância. É fundamental também repensar o discurso como enunciador, 

considerando a influência sobre a formação de opiniões sobre o fato histórico e o contexto 

social atual em que ele está inserido.  
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