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Resumo 

Este estudo discute a qualidade no audiovisual brasileiro a partir da análise do 

programa Quinta Categoria, exibido pela MTV Brasil de 2008 a 2011, e do canal 

do YouTube Barbixas, ativo na plataforma desde 2007. Os conteúdos foram 

analisados a partir da definição dos parâmetros de qualidade definidos pelo 

Observatório da Qualidade no Audiovisual, da UFJF, tais como os modos de 

representação e a experimentação. Com os conceitos de Pirandello (1996), 

Bergson (1983) e Mepham (1990) distinguimos humor e comédia, definimos humor 

de qualidade, e analisamos as diferenças e similaridades entre o Quinta Categoria 

e o Barbixas, que têm por base o improviso. 
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Introdução 

              “O que tenho a dizer sobre qualidade pode parecer altamente 

insatisfatório, porque não posso e não irei defini-la; no entanto, insisto que ela 

existe e é de vital importância” (NACHMANOVITCH, 1993, p. 155). Assim como 

Stephen Nachmanovitch em seu livro Ser criativo – o poder da improvisação na 

vida e na arte, o projeto Observatório da Qualidade no Audiovisual compreende a 

dificuldade que se tem em definir o conceito de qualidade no audiovisual, e a sua 
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vital importância nos dias de hoje diante da completa banalização da comunicação 

audiovisual. Ao contrário do autor, entendemos que justamente por não haver 

muitos estudos sobre isso no âmbito do humor é que precisamos fomentar essa 

discussão e instigar a melhora do que vemos e do que produzimos. 

               Com o intuito de servir como um espaço de diálogo sobre a qualidade do 

audiovisual contemporâneo, o projeto Narrativas Humorísticas surgiu em 2013 

propondo uma nova perspectiva de avaliação para programas de televisão e 

canais do YouTube. Autores como Pirandello (1996), Henri Bergson (1983), John 

Mepham (1990), Beatriz Becker (2009) e Arlindo Machado (2003) norteiam esta 

pesquisa para que possamos pensar o humor de qualidade e a sua aplicação à 

arte do improviso a partir de dois conteúdos: o programa Quinta Categoria, exibido 

pela MTV Brasil de 2008 a 2011, e o canal Barbixas, existente na plataforma de 

internet YouTube desde 2007. 

             A técnica do improviso é usada no teatro desde os tempos mais remotos, 

ainda no século XV, quando o grupo de artistas do Commedia dell'arte surgiu na 

Itália e se desenvolveu posteriormente na França com as suas apresentações nas 

ruas e praças públicas. Seguindo apenas um roteiro simplificado, os atores da 

companhia eram livres para improvisar e interagir com o público, e objetivavam 

romper com a forma tradicional de se fazer teatro baseada na dramaturgia 

previamente roteirizada. 

              No Brasil, a contribuição para a popularização da arte do improviso veio 

com a trupe Deznecessários, que foi ao ar na TV aberta pela MTV Brasil em 2008 

com o programa Quinta Categoria, e com o grupo Barbixas, que estreou no 

YouTube em 2007 com o canal de mesmo nome. No entanto, antes de surgirem 

na TV e na internet, ambos os grupos já estavam nos palcos de teatro de todo o 

Brasil fazendo sucesso e levando o formato de jogos de improviso para o público, 

que tinha a oportunidade de interagir e participar ativamente das cenas que eram 

desenvolvidas por meio dos temas que sugeriam para os atores. 

 

Humor, comédia e qualidade 

              Luigi Pirandello, em sua obra O Humorismo (1996), ressalta uma clara 

diferença entre humor e comédia. Para o autor, a comédia gera o riso fácil, 

imediato e despreocupado diante do diferente, enquanto o humor se configura 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Improvisa%C3%A7%C3%A3o_%28teatro%29
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pelo riso ambíguo que antecede uma reflexão e é gerada por uma quebra da 

expectativa. Para Pirandello, o humorismo é um processo psicológico que tende a 

provocar um estado de espírito característico e particular de reflexão. 

 
A reflexão não se esconde, não permanece invisível, isto é, não 
permanece quase uma forma do sentimento, quase um espelho no 
qual o sentimento se mira; mas se lhe põe diante, como um juiz; 
analisa-o, desligando-se dele; descompõe a sua imagem; desta 
análise, desta decomposição, porém, surge e emana outro 
sentimento: aquele que poderia, chamar-se, e que eu de fato 
chamo, o sentimento do contrário (PIRANDELLO, 1996, p.132). 

 

              Enquanto o cômico é uma simples percepção de algo, a reflexão 

humorística conduz o espectador além dessa primeira advertência, até o 

sentimento do contrário, ponto em que de fato ele refletirá sobre o que está a sua 

frente. Em sua obra, Pirandello metaforiza o riso comparando a comédia com o 

corpo, e o humor com o corpo e sua sombra: “o artista comum cuida do corpo 

somente: o humorista cuida do corpo e da sombra, e às vezes mais da sombra do 

que do corpo” (Pirandello, 1996, p. 170). Sendo esse “artista” um comediante 

qualquer, a preocupação está no riso (corpo), e sua única intenção é fazer o 

público rir; já o humorista, além de focar nesse riso do espectador, foca também 

na sua reflexão pós-riso (sombra), que por vezes fica mais evidente que a própria 

graça (corpo), isto é: o mais importante aqui é instigar o pensamento e gerar a 

reflexão, e não somente o riso despreocupado diante do diferente. 

              Dialogando com Pirandello, Henri Bergson concorda com a relevância 

desse riso ambíguo. Na obra O Riso - ensaio sobre a significação do cômico 

(1978), Bergson afirma que só em sociedade é que podemos compreender o riso 

da forma que deve ser compreendido e que, sozinho, não apreciamos 

corretamente o cômico. Segundo o autor, faz-se necessário designar ao riso uma 

função útil: ele “deve corresponder a certas exigências da vida em comum. O riso 

deve ter uma significação social" (BERGSON, 1983, p. 9). 

              Seguindo essa linha de raciocínio e partindo para a qualidade tão falada, 

mas pouco estudava nos dias de hoje, embasamo-nos em John Mepham, Arlindo 

Machado e Beatriz Becker para propormos a definição de humor de qualidade. Na 

obra The Ethics of quality in television, Mepham defende que a qualidade está 
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relacionada a um projeto social que preserva o pluralismo cultural e estimula a 

democratização da sociedade. Segundo ele, 

 

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). 

 

Beatriz Becker, em seu artigo Jornalismo audiovisual de qualidade: um 

conceito em construção (2008), defende que a qualidade pressupõe diversidade 

de temas e de atores sociais, pluralidade de interpretações, inovações estéticas e 

contextualização dos acontecimentos. Apesar de ter pensado essa qualidade para 

relatos jornalísticos audiovisuais, é inegável a inerente associação desse conceito 

com a qualidade do produto humorístico, já que tanto o humor quanto o jornalismo 

apresentam como anteparo a função social defendida por Mepham. Na obra A 

televisão levada a sério, de Arlindo Machado, o autor, que introduziu no Brasil nos 

anos 1990 estudos sobre a qualidade na televisão, também defende o princípio da 

diversidade para a reflexão da qualidade: “A qualidade pode estar simplesmente 

na diversidade, o que significa dizer que a melhor televisão seria aquela que 

abrisse oportunidades para o mais amplo leque de experiências diferenciadas” 

(MACHADO, 2003, p. 30). 

 

Metodologia de análise  

Esses conceitos aqui expostos permitiram ao projeto Observatório da 

qualidade no audiovisual propor uma definição prévia para o humor de qualidade. 

Podemos entender o humor de qualidade como aquele que provoca o riso 

ambíguo que antecede uma reflexão gerada por uma quebra de expectativa, e que 

está relacionado a uma produção de sentido que estimula o pluralismo e a 

diversidade cultural. Para nós, a qualidade de um produto audiovisual está ligada à 

sua capacidade de promover o envolvimento de um grupo a partir da diversidade 

que apresenta, e que permite o enriquecimento e aprimoramento das experiências 

do espectador. 

              A partir dessa definição, propomos uma metodologia de análise semiótica 

dos produtos humorísticos pautada na definição de dois parâmetros: os modos de 
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representação e experimentação. O primeiro, relacionado à criação e ao 

desenvolvimento dos personagens, permite perceber se a criação dos mesmos 

contribui de alguma forma para pautar temas relevantes para a sociedade; e o 

segundo, relacionado à utilização dos recursos técnico-expressivos da linguagem 

audiovisual, ajuda a verificar se o conteúdo contribui para a construção de 

narrativas que promovem a diversidade e o debate de ideias. 

              A partir disso, elaboramos fichas de avaliação relativas ao plano da 

expressão, ao plano do conteúdo e à mensagem audiovisual. Os aspectos 

considerados na análise do plano da expressão levam em conta a produção de 

sentido a partir dos elementos estéticos; o uso dos recursos expressivos; a 

atuação dos personagens, apresentadores e entrevistados, e se organizam em 

quatro códigos: os códigos visuais; sonoros; sintáticos e gráficos. Na mensagem 

audiovisual e no plano do conteúdo foram criados indicadores de qualidade para 

sistematizar a análise, que é feita a partir da seguinte escala: não consta (0), fraco 

(1), razoável (2), bom (3) e muito bom (4). 

              A seguir, a definição de cada indicador de qualidade do plano do 

conteúdo: oportunidade (leva-se em conta se o produto audiovisual se pauta na 

agenda midiática para escolher os seus temas, e se esses temas são relevantes e 

agregam valores para o público); ampliação do horizonte do público (procura aferir 

se as propostas são, por natureza, polêmicas, contraditórias e férteis, no sentido 

em que farão o público refletir sobre o que está assistindo); diversidade de sujeitos 

representados (refere-se à representação dos diferentes grupos sociais trazidos 

pelo programa/canal); estereótipo (verifica se as formas de representação 

adotadas afirmam ou desconstroem rótulos). 

Na mensagem audiovisual, os indicadores de qualidade são os seguintes: 

originalidade/criatividade (procura aferir em que medida o produto audiovisual 

apresenta um formato diferenciado com ideias novas que surpreendem o público); 

diálogo com/entre plataformas (verifica se o produto audiovisual tem capacidade 

para se adaptar à convergência midiática, possibilitando uma interação entre 

diferentes tipos de plataformas e conteúdos); solicitação da participação ativa do 

público (refere-se à adoção de mecanismos utilizados para estimular a 

participação ativa do público); clareza da proposta (procura aferir se o produto tem 

uma estrutura bem organizada, com um formato bem delineado que se repete ao 



  
III Congresso Internacional Red INAV / V Encontro Ibero-americano de Narrativas Audiovisuais 
III Congreso Internacional Red INAV / V Encuentro Iberoamericano de Narrativas Audiovisuales 
Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, Brasil, 28 a 30 de março de 2016. 
 

 

 

longo das emissões, permitindo assim que o público reconheça os códigos visuais, 

sonoros, gráficos e sintáticos do produto audiovisual). 

 

Programa Quinta Categoria 

              Quinta Categoria foi um programa exibido pela MTV Brasil pela primeira 

vez em 13 de março de 2008. Dirigido e escrito por Ivan vonSimson, consistia na 

apresentação de jogos improvisados a partir de temas sugeridos pela plateia e 

pelo público de casa. Durante as quatro temporadas em que foi transmitido, o 

game-show tinha a duração média de 45 minutos e destinava-se ao público jovem, 

de 15 a 30 anos de idade, das classes A, B e C. Os jogos eram elaborados pelos 

humoristas do grupo Deznecessários (Paulo Serra, Rodrigo Capella e Tatá 

Werneck), e contava também com a participação de um artista convidado. Tendo 

as mesmas características do programa Whose LineIs It Anyway?, criado em 1988 

na rádio BBC, no Reino Unido, e adaptado 10 anos mais tarde para a televisão, o 

formato do Quinta Categoria se instalou nas telinhas do Brasil após o sucesso da 

Cia. Barbixas de Humor no teatro, que já adotava o gênero. 

              No plano da expressão, são destaques os códigos visuais e gráficos, 

referentes ao cenário e à vinheta de abertura, respectivamente. O amplo palco de 

apresentação dos humoristas, composto por paredes de tijolos, vigas de ferro, 

grandes janelas ao fundo, placas de trânsito, um telão à esquerda do plano, uma 

caixa de energia à direita do plano, e caixas de madeira posicionadas ao lado das 

cadeiras que ficam alinhadas ao fundo, conferem ao programa um ambiente 

moderno e descontraído, despreocupado com a beleza artística do cenário, mas 

atencioso ao amplo espaço exigido pelo improviso. E a vinheta de abertura, 

trazendo um robô vestido com roupa amarela e azul, que participa de uma série de 

situações engraçadas e absurdas de maneira tosca, já anuncia ao espectador o 

estilo do programa, que utiliza o grotesco e o caricato para gerar o riso. A 

composição gráfica também chama a atenção, pois o logotipo e as letras dos 

grafismos de rodapé dialogam com o mesmo aspecto geométrico e despojado do 

cenário e da vinheta de abertura, sendo vistos, portanto, como um conjunto de 

elementos do plano da expressão essenciais para a identificação do público jovem 

com o programa. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Game-show
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rodrigo_Capella
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               Na mensagem audiovisual, o indicador de qualidade solicitação da 

participação ativa do público recebeu avaliação muito boa em todos os episódios. 

Isso se deve, além da comunicação coloquial estabelecida entre os humoristas e a 

plateia, ao formato do programa que se constitui inteiramente pelos jogos de 

improviso com temas sugeridos pela plateia e pelo público de casa, que interagia 

virtualmente. 

              Para a participação do espectador de casa, o jogo das frases exemplifica 

bem essa solicitação da participação ativa do público, pois nele os jogadores têm 

que improvisar algo relacionado a uma frase enviada pelo espectador para o site 

do programa. A seguir, aos 9 minutos e 36 segundos do mesmo episódio, a fala de 

Paulinho Serra para explicar o jogo: “Muito bem, então se você é do Quinta 

Categoria e tá aqui sempre, você sabe que quem manda são vocês as frases 

agora no nosso programa. Então entra no site, manda a sua frase porque ela vai 

ser selecionada, ou não [...]. então vamos ver qual é a frase e quem mandou: 

„Maneiras de quinta para contar para seu pai que você está grávida‟. Foi a Laura 

Juliani, que tá grávida, daqui de São Paulo” (Quinta Categoria – episódio 

21/06/2011). Além da solicitação da participação ativa do público através dos 

temas sugeridos pela plateia e pelo espectador de casa, outro método bastante 

usado pelo programa é o da participação do público na própria cena, como 

acontece no jogo da foto e no jogo serenata de quinta. 

              No indicador de qualidade diálogo com/entre plataformas, os resultados 

também foram bastante satisfatórios, com avaliação boa em todos os cinco 

episódios analisados. Além de mostrar na tela o Twitter de cada humorista na sua 

primeira fala, menções às outras plataformas ao longo do episódio também são 

comuns, como ocorre no início do episódio do dia 2 de julho de 2011, com a fala 

de Paulinho Serra: “Hoje, está de arrepiar os culhões. Então vamos colocando aí 

no Twitter „#QUINTACATEGORIA‟. Vamos bombar de palmas também a presença 

dos Deznecessários” (Quinta Categoria – episódio 21/06/2011). 

              Ainda na mensagem audiovisual, o indicador clareza da proposta recebeu 

avaliação muito boa em todos os episódios da amostra. Uma das formas utilizadas 

para deixar claro o objetivo do programa de fazer o público rir com os jogos de 

improviso, é pela apresentação de Paulinho Serra logo no início de cada episódio, 

quando ele profere frases como “embarque no mundo do improviso” ou “o 
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programa mais improvisado da televisão brasileira” (falada em três das cinco 

emissões analisadas). Além dessa, outra forma usada para esclarecer o público 

sobre o tipo de conteúdo que está assistindo é explicar as regras de cada jogo 

antes de começá-lo. Com o nome e o funcionamento do jogo aparecendo no telão 

do palco, um humorista fixo do programa explica para o público como se dará a 

brincadeira, para que este possa tomar nota de como serão os próximos minutos e 

julgar se acha interessante assistir ou não.  

              No indicador de qualidade originalidade/criatividade, o Quinta Categoria 

também recebeu avaliação muito boa em todas as emissões analisadas. Em nível 

mundial, não podemos dizer que o programa foi inovador, pois, como dito 

anteriormente, é fruto de um formato já existente e consolidado no Reino Unido e 

Estados Unidos. Porém, por se tratar de um programa novo no cenário nacional e, 

portanto, pouco conhecido pelo espectador, é considerado um programa criativo e 

experimental, pois, além das adaptações que sofreu para cair no gosto popular, 

contava ainda com o talento de quatro comediantes que, na sua maioria, já tinham 

experiência com o teatro e com a arte do improviso, o que fomentava a criação 

dos jogos e enriquecia a qualidade artística do programa. Observe a seguir a 

avaliação que cada indicador teve na mensagem audiovisual: 
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              No plano do conteúdo, os indicadores de qualidade oportunidade e 

estereótipo (seja para afirmar ou descontruir) foram muito bem pontuados, tendo o 

primeiro recebido avaliação muito boa e o segundo avaliação boa, em todas as 

emissões. Partindo da ideia de que a oportunidade refere-se, entre outras coisas, 

à atualidade dos temas, podemos considerar o Quinta Categoria um programa 

atual porque utiliza as sugestões dadas na hora pelos espectadores, fruto das 

vivências, experiências e concepções de cada um. Analisando o estereótipo, 

podemos considerar que o programa utiliza esse recurso tanto para desconstruí-lo 

quanto para reafirmá-lo, ou para uma mistura das duas formas. No episódio do dia 

5 de novembro de 2011, por exemplo, quando aos 18 minutos e 25 segundos 

Rodrigo Capella anuncia o jogo da cena em funk, ele estereotipa as pessoas que 

escutam o estilo musical funk (“Ahh, é o jogo da cena em funk, pra você que é 

carioca, ou você que tem uma gangue, ou você que faz parte de uma facção 

criminosa”), e depois, ao perceber a asneira que falou, tenta desconversar o que 

havia dito (“Não tem nada a ver com isso rapaz, que aqui é só um funk, é só uma 

brincadeira”) fazendo, portanto, a afirmação e a desconstrução do estereótipo na 

mesma frase. 

              O indicador de qualidade diversidade de sujeitos representados também 

obteve bons resultados, pois, como já falamos anteriormente, o programa é 

inteiramente elaborado por temas sugeridos pelo público, pertencente às 

diferentes classes da sociedade. Apesar de a plateia ser constituída na sua 

maioria por jovens e brancos, há pessoas de todas as idades, cores e estilos, que 

são selecionadas pelos humoristas e têm voz no programa. Porém, no indicador 

ampliação do horizonte do público, ao contrário do anterior, os números já não 

existem, pois as propostas sugeridas pela plateia (e até mesmo as selecionadas 

do site), não são polêmicas, contraditórias ou férteis no sentido em que podem 

fazer os telespectadores refletirem ou debaterem ideias relevantes que 

contribuirão para ampliar o seu repertório cultural ou sua visão de mundo. Confira 

abaixo a tabela dos indicadores da qualidade do plano de conteúdo com a 

avaliação de cada um deles: 
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Canal Barbixas 

Barbixas é um canal de humor do YouTube criado em 29 de dezembro de 

2007, que conta com esquetes e jogos de improviso baseados no mesmo 

programa americano em que o Quinta Categoria se inspirou, o Whose Line is it 

anyway?. Publicando vídeos novos todas as terças e quintas, o canal tinha em 

setembro de 2015 cerca de 2.259.245 inscritos e 490 vídeos. Seu conteúdo 

mescla esquetes de estúdio com apresentações que a Cia. Barbixas de Humor faz 

em todo o Brasil desde 2008. O espetáculo Improvável, idealizado pelos barbixas 

Anderson Bizzocchi, Daniel Nascimento, Elidio Sanna e um ator convidado, é um 

projeto de humor que se baseia em jogos de improviso feitos ao vivo com a ajuda 

da plateia. O canal tem hoje a direção geral de Elidio Sanna, um dos integrantes 

da companhia, e a produção e captação de imagens da TJ Produções. 

No plano da expressão, são destaques o cenário, a composição gráfica e 

a vinheta final de cada vídeo. Em todos os oito conteúdos publicados no mês de 

setembro, observamos uma padronização estética do canal, ainda que conteúdo e 

formato entre os vídeos de esquetes e os de improviso sejam diferentes. Nos 

vídeos de improviso gravados do espetáculo Improvável, o cenário é sempre o 

mesmo, independente da localidade em que está sendo apresentado: o show é 

sempre em um teatro, com cortina azul escuro ao fundo, cadeiras e caixas 

alinhadas também ao fundo, e iluminação focada nos atores. A composição  
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gráfica, nos dois formatos, é sempre a mesma: nos primeiros segundos do vídeo 

aparece à direita da tela o logo do programa com um espaço amarelo contendo o 

endereço eletrônico do site dos Barbixas, e a palavra “inscreva-se”. Até o final de 

todos os conteúdos permanece no lado direito inferior da tela o logo característico 

do canal: um rosto redondo e amarelo, de olhos pretos e sorriso grande, com 

pequenos pelos abaixo da linha que delineia o rosto, remetendo às barbas que os 

integrantes do elenco têm no queixo. 

              Quanto às vinhetas, o canal só preserva as finais, já que todos os vídeos 

analisados nos levam direto ao conteúdo. As publicações não têm uma média 

padrão de tempo, mas nota-se que há uma preferência por vídeos mais curtos, de 

três ou quatro minutos, embora tenha alguns com cinco, seis, e até oito minutos. 

Todos os vídeos com o formato de esquete terminam com blocos retangulares nas 

cores amarelo, branco e preto subindo na tela em diagonal, e encerrando com o 

logo do canal no centro. E nos vídeos de improviso, anterior a essa parte da 

vinheta final, aparecem também vários blocos coloridos que sobem na tela e o 

nome “Improvável” acima da frase “um jogo provavelmente bom”, no centro. 

              Quanto aos elementos estéticos, como já falado, o canal preserva 

aspectos característicos e semelhantes para os dois formatos que apresenta, mas 

com relação ao conteúdo, e consequentemente às suas qualidades, as diferenças 

são evidentes. Na mensagem audiovisual, por exemplo, os indicadores de 

qualidade clareza da proposta e solicitação da participação ativa do público 

receberam avaliação muito boa em todos os quatro vídeos de improviso do canal. 

Uma vez que esse formato só é desenvolvido pela constante participação do 

público, e que um “mestre de cerimônias” explica todos os jogos antes de o 

mesmo ser iniciado, dá os desafios aos atores e seleciona as sugestões da 

plateia, a presença desses indicadores torna-se simultânea ao ato da cena. 

              Nos esquetes, a presença do indicador solicitação da participação ativa 

do público também se faz presente, com avaliação boa em todas as emissões, 

mas de forma diferenciada. Por ser um formato que exige roteiro, produção e 

gravação prévios, a participação direta do público, como no improviso, torna-se 

impossível. No entanto, o indicador é observado para solicitar a participação 

indireta do público, pois com uma linguagem clara e apropriada ao tema proposto 

o espectador se identifica e se aproxima do canal; através das diversas redes 
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sociais a que o canal se dispõe, o público pode deixar comentários e sugestões; e 

ainda através dos links que aparecem ao final de cada vídeo, que solicita a sua 

participação e interação através do seu clique para outros conteúdos do canal. Na 

clareza da proposta esse formato também recebeu avaliação muito boa em todas 

as emissões analisadas, pois o canal deixa bem claro o seu objetivo ao trabalhar 

um formato diferente do outro: no improviso, o canal quer apenas que o 

espectador ria, e nos esquetes, quer fazê-lo rir e pensar. 

              No indicador de qualidade originalidade/criatividade, o Barbixas recebeu 

avaliação muito boa em todas as emissões analisadas. Apesar de ser um formato 

copiado do mercado internacional, a Cia. Barbixas de Humor ajudou a popularizar 

esse formato através das apresentações que fazia nos teatros e da estreia do 

canal no YouTube, em 2007, que mais tarde inspirou a criação do Quinta 

Categoria, exibido na televisão a partir de março de 2008. Os Barbixas são 

criativos e originais, pois os três comediantes são talentosos e experientes no que 

fazem, o que fomenta a criação dos jogos e dos esquetes e enriquece a qualidade 

artística do programa. A seguir, o gráfico da mensagem audiovisual: 

 

 

 

              No plano do conteúdo, o indicador de qualidade oportunidade foi o único 

que recebeu avaliação muito boa em todas as emissões. Assim como o Quinta 
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Categoria, podemos considerar a atualidade dos temas discutidos no canal 

Barbixas pelo fato de utilizar nos jogos de improviso as sugestões dos 

espectadores dadas na hora e abordar nos esquetes temas muitas vezes atuais 

e/ou pertinentes para a sociedade. Um exemplo dessa abordagem de temas 

importantes está no vídeo publicado no dia 15 de setembro de 2015, chamado 

Trem, que alerta para a importância de se discutir o pouco uso da malha ferroviária 

do Brasil, e o intenso uso da malha rodoviária, que traz mais prejuízos se 

comparado aos trazidos pela ferroviária. 

              No indicador de qualidade diversidade de sujeitos representados, 

somente o vídeo Trem recebeu avaliação razoável, e os demais foram avaliados 

como fraco, pois apesar de mencionar pessoas de algumas classes distintas da 

sociedade, fica claro que a preocupação do canal não está na diversidade dos 

sujeitos que serão representados, mas no roteiro que será falado (no caso dos 

esquetes). No caso dos vídeos de improviso, essa diversidade também não é 

muito identificada, pois como a plateia, que dá o tema para jogos, não aparece na 

tela em momento algum, não tem como saber se ela é diversa, constituída por 

pessoas de todas as cores, idades, estilos e classes sociais. 

              Ainda no plano do conteúdo, o indicador de qualidade estereótipo 

recebeu avaliação fraca em todas as emissões, embora tenha disso utilizado para 

a afirmação (e não desconstrução, que é o ideal) nas poucas vezes em que 

apareceu. No último indicador de qualidade desse plano, o ampliação do horizonte 

do público, percebe-se que somente os vídeos do formato esquete foram 

avaliados, sendo dois deles razoáveis, um, fraco, e outro, muito bom. Em 

nenhuma das emissões de improviso podemos afirmar que há preocupação em 

fazer com que os espectadores interajam e reflitam sobre assuntos polêmicos ou 

contraditórios, pois os temas são pontuais, sugeridos pela plateia e sem maior 

significação social. Veja a seguir, o gráfico do plano do conteúdo: 
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Considerações finais: 

Objetivando divulgar parte do trabalho desenvolvido pela pesquisa 

Narrativas Humorísticas, do projeto Observatório da Qualidade no Audiovisual, da 

UFJF, com este artigo pretendíamos também investigar o gênero humorístico e 

indagar se foi possível unir improviso e humor nos conteúdos selecionados. 

              Como mostrado, não foi possível fazer humor com a improvisação no 

programa Quinta Categoria ou no canal Barbixas. Tanto um quanto outro fizeram 

comédia quando se tratava dos jogos de improviso por não apresentarem nesse 

formato ferramentas suficientes para promover a ampliação da visão de mundo do 

espectador e o estímulo ao pensamento e ao debate de ideias. 

              Porém, o formato de esquetes apresentado no canal Barbixas pode ser 

considerado de humor por instigar a reflexão e possibilitar mudanças na 

sociedade. Todavia, o canal não pode ser considerado de qualidade justamente 

por não se dedicar inteiramente à reflexão do público, visto que os vídeos de 

improviso apenas divertem o espectador e geram o riso cômico. 
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