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Resumo 
 
O artigo apresenta um estudo realizado sobre o programa de entrevistas “Roda Viva”, da 
TV Cultura de São Paulo. Faz uma descrição das disposições operacionais do programa, 
incluindo o cenário, os participantes e o desenho básico de ação, que molda a série. Busca 
apreender a processualidade propriamente interacional a serviço da qual são construídas 
aquelas operações, analisando relações entre estruturas e processos. Na observação das 
lógicas segundo as quais se desenvolvem as interações, em cena e com os espectadores, 
examina os processos de tensionamento como dinâmica principal da série; e o debate 
público oferecido. Procura analisar as lógicas de funcionamento como uma tática 
específica voltada para uma articulação de esfera pública, assinalando a relação 
agenda/entrevistado enquanto forma de contextualização. 
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Introdução 

 Os programas de entrevistas e de debates, na televisão, compõem um âmbito 

jornalístico especial – em que a atualidade é repassada em ângulos outros, para além do 

informativo, envolvendo também interpretações, posições diversas (inclusive polêmicas), 

propostas e, particularmente, uma “contextualização” de tais falas no perfil 

pessoal/profissional de quem as diz. 

 Dentre tais programas, é relevante destacar o “Roda Viva”, da TV Cultura de São 

Paulo. Não só pelo fato de que se encontra no vigésimo ano de sua existência (que 
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completa em setembro de 2006), com mais de mil programas veiculados – mas, sobretudo, 

pela singularidade de seus processos e pelas questões que estimula entre os que se 

interessam pelo debate público. 

 Como ponto de partida para a apreensão de sua complexidade, o presente artigo 

tenta captar características de seu formato que expressem adequadamente as lógicas 

interacionais – as articulações internas  entre os participantes e a processualidade proposta 

para os espectadores. Nessa perspectiva, a noção de “formato” inclui mas ultrapassa a 

descrição da organização do produto e das táticas imediatamente visíveis, que se repetem, 

como um molde para a identidade do programa. Assim, um “formato” é um modo de fazer 

alguma coisa, de construir uma “conversação” em determinados ângulos, segundo tais 

lógicas, conversação esta que se desenrola conforme uma variedade de estratégias 

viabilizadas pelas “regras de funcionamento”. Não se trata apenas das entrevistas 

realizadas no cenário; mas também (e talvez mesmo sobretudo) dos processos entre a 

conversação “em cena” e o conjunto dos espectadores. Pois é no formato que o programa 

“se endereça” aos espectadores – não somente fazendo suas ofertas, mas também 

construindo os modos de olhar que solicita, fazendo marcações para a participação do 

receptor, direcionando o “justo ângulo” segundo o qual o programa pede para ser visto e 

“bem usado”. 

 Como não fizemos estudo da recepção do programa, certamente não podemos 

afiançar características finas realizadas (ou “variações”) no olhar espectador. Mas 

podemos assumir que, dada a longevidade do programa, quaisquer que sejam essas 

variantes de leitura, de algum modo sintonizam o contrato oferecido. Um objetivo deste 

artigo é compreender esse formato. 

      *  *  * 

 Toda sociedade dispõe de uma variedade de “dispositivos conversacionais” que são 

ativados segundo as circunstâncias socioculturais das interações. Quando um programa de 

televisão põe em cena conversações, tem que se remeter a esses dispositivos; mas ao 

mesmo tempo deve obedecer a direcionamentos da “linguagem televisiva” (para o ritmo, a 

duração, a vez de falar, os papéis desempenhados, etc.). Esses dispositivos são geralmente 

reconhecíveis, como moldes nos quais se desenvolvem estratégias pessoais. Na resultante 

desses dois vetores, formatos específicos podem ser criados. 
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 Um aspecto interessante desse tipo de programas é o fato de que os participantes 

não são necessariamente gente de televisão – assim, o formato deve, de algum modo, ser 

um dispositivo social no qual o participante possa desempenhar o seu papel 

espontaneamente, dirigido apenas pelo “ambiente” e pelas marcas da própria conversação, 

ajudado pelas indicações “ao vivo”, no próprio desenvolvimento da troca, feitas pelo 

moderador. 

 Ser um dispositivo social-midiático corresponde a dizer que, para além das regras 

“formais” que organizam o programa, este se apresenta também como um âmbito 

reconhecível, cujas normas não expressas  podem ser assumidas diretamente enquanto jogo 

estratégico – tanto pelo entrevistado em cena como pelo espectador em casa. 

 

O programa 

 Vamos fazer uma rápida descrição das disposições operacionais do programa – 

buscando, entretanto, para além destas, a processualidade propriamente interacional a 

serviço da qual são construídas. Ou seja, buscando relações entre estruturas e processos. 

 Dentre os modos do programa, a partir das observações feitas, tivemos o interesse 

despertado para os processos de tensionamento como dinâmica principal da série; e do 

debate público que é posto em cena, com suas lógicas de funcionamento. 

 O programa e seu cenário são largamente conhecidos. Entretanto será preciso fazer 

referências para indicar, na “invenção” do programa, a lógica de tensionamento inerente a 

suas idéias fundadoras – para depois re-analisar essa lógica no crivo do funcionamento 

efetivo. 

 O cenário é circular, com três bancadas em terços de círculo, separadas por três 

corredores relativamente estreitos. Atrás das três bancadas, outras três em um nível mais 

alto completam o palco da ação – na forma de dois círculos concêntricos, em meio aos 

quais ficará o convidado, em uma cadeira giratória, de modo a poder voltar-se rapidamente 

para qualquer ponto desse panóptico, de onde lhe virá a próxima questão. A referência ao 

panóptico não é casual – o convidado é visto por todos os lados e não sabe muito bem de 

onde será assestada a próxima pergunta. 
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 O nome do programa sublinha a forma física do cenário, trazendo ressonâncias 

simbólicas ao que já se expressa no design – o participante foi convidado para “entrar na 

roda”, para enfrentar uma roda viva de perguntas “atiradas” de todas as direções. 

 É evidente – mais que isso, é intrínseca à própria lógica do programa – a proposta 

de desenvolver-se um jogo tenso, de uma “pressão” em que o convidado se coloca “na 

berlinda”. No prefácio de “O melhor do Roda Viva” (2005, p. 9), Marcos Mendonça 

relaciona o nome do programa com a peça homônima de Chico Buarque, e afirma: 

“Ao trazer para o centro de sua arena personalidades que marcaram nossa história, 

questionando-as com a ajuda dos mais combativos jornalistas brasileiros, o Roda Viva 

ajudou a decodificar e, por que não dizer, a desmistificar para o público figuras que deram 

o rumo da agenda pública de nosso país nas últimas duas décadas”. 

 A questão que se põe ao pesquisador não é propriamente a de verificar se há ou não 

pressão, tensionamento, desmistificação. Críticos do Roda Viva eventualmente expõem 

uma frustração quanto a esse aspecto, assinalando que, em vez de desmistificar, o 

programa funcionaria como “escada” para alguns de seus convidados. O que importa é 

tentar perceber, mais que a intensidade, a lógica do tensionamento posto, o sentido do que 

houver de processo polêmico ou agonístico. Através desse processo tensional, 

evidentemente constitutivo da operacionalidade do programa, o objetivo é perceber o que é 

efetivamente feito, que modos interacionais isso determina e, portanto, que lógicas de 

funcionamento de debate público são instaladas. 

 Estabelecido o cenário como ambiente constitutivo – com especificidade formal e 

processual – do que nele se passa, podemos agora referir, também rapidamente, os 

principais modos operacionais. 

      *  *  * 

 Como habitual, há o papel moderador. O programa atribui (coerentemente) o nome 

de “mediador” a esse personagem – que é ao mesmo tempo a figura de continuidade do 

programa. Ao longo de seus vinte anos, vários jornalistas se sucederam nesse posto, mas 

durante seu período, cada um foi o responsável pela série e forneceu uma espécie de 

identificação pessoal ao programa. 

 A noção de “mediador”, aí, envolve dois ângulos: é quem pode mediar a 

diversidade de posições entre os entrevistadores, equilibrando e assegurando as normas do 
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bom funcionamento entre as eventuais contraposições; e é quem articula entrevistados e 

entrevistadores, moderando excessos de parte a parte ou desequilíbrios “entre os dois 

campos”. Além disso, o mediador é o garante das “regras não escritas” do bom 

funcionamento do programa. Em caso de acumulação ou disputa, deve ser o distribuidor da 

palavra. É, também, entrevistador. Reiteradamente percebemos que essa última função é 

usada no interesse da função mediadora, equilibrando as regras – provocações se o 

programa está morno, redirecionamento temático quando o ângulo tratado parece esgotar-

se, relançamento de questões se houver tendência de paralisação ou de “beco sem saída” 

entre partes.  

Apesar de também entrevistar e mediar a cena, o mediador não se demarca como 

personagem principal – o programa não se elabora como “o programa de [tal jornalista]” (à 

diferença de um bom número de programas de entrevistas na TV – v.g., Marília Gabriela, 

Jô Soares, Paulo Henrique Amorim). Essa característica sublinha o espaço de pluralismo 

construído pelo Roda Viva. 

O mediador tem uma obrigação principal, que é a de fazer o programa fluir. A 

fluência seria prejudicada por processos polêmicos exacerbados. Isso funciona, então, 

também, como uma garantia de que a tensão se mantém em níveis “suportáveis”. O critério 

de suportabilidade seria justamente um encaminhamento fluente, educado, não 

extrapolando o desacordo verbal nem o equilíbrio na distribuição da palavra, o que impõe 

limites a que um determinado entrevistador ou um par entrevistador-entrevistado 

monopolizem a polêmica. 

 O conjunto de entrevistadores, que varia a cada emissão, embora composto 

sobretudo de jornalistas convidados (de diversos jornais, revistas e emissoras), inclui 

também com freqüência toda uma diversidade de profissionais e perfis públicos, em função 

de especialidades próximas à do convidado e/ou envolvendo algum tipo de vinculação com 

a situação-contexto que justifica a presença deste. 

 Espera-se que os entrevistadores (geralmente em número de seis ou sete) 

representem uma variedade pertinente de visadas – que tenham perspectivas diferentes 

sobre o convidado e/ou sobre a situação em que este se inscreve. É provável (mas, 

aparentemente, não necessário) que incluam algumas posições contrapostas às do 

entrevistado. O tensionamento, então, não decorre apenas de uma possível relação 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – UnB – 6 a 9 de setembro de 2006 

 

 6 

polêmica entre entrevistador/entrevistado. Possivelmente, também, da simples presença de 

visadas diferenciadas – por posições dos entrevistadores ou por inscrição variada de seus 

pontos de vista, conforme especialidades ou profissões. 

Debates prometem diversidade. No caso, não há debate direto entre participantes – 

mas a diversidade é organizada na variedade de entrevistadores, na previsão de que estes se 

ponham em posições variadas com relação ao entrevistado e a suas idéias ou posições. Tal 

diversidade se manifestará na forma de perguntas. 

Os convidados, por sua vez, devem ser representativos de um âmbito público 

reconhecido pela população “informada” nas áreas de artes, da cultura, da literatura e das 

“coisas públicas” – isto é, aqueles que lêem jornais e se interessam por coisas da política e 

da cultura em um patamar mais amplo que o do nível personalista. É claro que nem todo 

convidado tem que ser “conhecido” (em perspectivas midiáticas) – mas necessariamente se 

coloca como alguém que “merece” ser conhecido. É como se se dissesse: “estar aqui é um 

atestado de que se trata de alguém que deve estar aqui”. 

 Os assuntos que gravitam em torno dessas personalidades são ao mesmo tempo 

relevantes em termos de esfera pública; e enfocados na ordem da atualidade (ou de uma 

atualidade setorial, a ser expressa pelo próprio programa específico). 

 O convidado certamente “está na berlinda”. Deve sofrer o questionamento, 

improvisar respostas, defender-se, “colocar-se”. A situação, em si, envolve tensão – 

mesmo que seja apenas a de enfrentar o não sabido, a necessidade do improviso. Percebe-

se aí, então, outros modos de tensionamento, que não decorrem necessariamente, de um 

esforço do programa em polemizar o entrevistado – a “berlinda” pode ser outra. 

 Vamos acrescentar que a tensão do “estar na roda” pode ser equilibrada pela 

posição central (física e figurada). O entrevistado não enfrenta um “debate” – responde a 

perguntas. É certo que a série de perguntas pode se apresentar como um processo 

inquisitorial. Mas além de ser raro, o convidado tem, por definição, o “espaço da resposta”, 

está ali para isso. Toda uma série de estratégias está a sua disposição para o desempenho 

de seu papel – desde discordar do entrevistador, rebater o próprio teor da pergunta, dar 

soluções retóricas, até responder por outro ângulo, em desvio da pergunta. 

 O entrevistado – diferente do participante de um debate – não tem que disputar a 

palavra. A cada pergunta tem assegurado o tempo pertinente para uma resposta. Esse, 
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então, é o principal espaço estratégico – é preciso apenas saber o que fazer desse tempo, 

com quase total liberdade. Assim, a principal competência que se exige do participante é 

saber usar seus argumentos. 

 O conceito de “roda viva” implica que os entrevistados vão receber 

questionamentos tensionadores. Mas esse tensionamento não será excessivo. O excesso, 

além de provocar um “mal estar interacional” dos envolvidos (inclusive espectadores) – 

geraria dificuldades evidentes para uma continuidade prolongada do programa. 

 Assim, o tensionamento não decorre de um processo polêmico tipo “queda de 

braço”, mas preferentemente ocorre no terreno da tematização. Isto é, acorda-se que a 

entrevista entrará em questões eventualmente delicadas, ou na ordem da crítica, ou na 

referência a situações ou personagens com os quais o entrevistado mantém ou manteve 

relações de disputa ou desacordo. Eventualmente, entre os entrevistadores se encontrarão 

“representantes” dessas opiniões/posições contrárias. A regra, portanto, é entrar nesse 

terreno – mas dentro dele, é dado espaço para que o convidado expresse sua posição.   

 Isso significa que não se tenta “fechar” um ângulo por uma “resposta” final sobre o 

sub-tema. Não é necessário que alguém fique “com a última palavra”. Creio mesmo que 

uma das funções do mediador seria evitar essa última palavra, que marcaria uma pequena 

vitória de uns sobre outros. Mas é claro que o entrevistado responde – e assim, em cada 

unidade pergunta-resposta, a resposta é que “completa” a unidade. Isso não corresponde ao 

sentido polêmico de “ter a última palavra”, porém favorece o entrevistado no sentido de 

que o programa, ao obter o que busca (respostas em um processo de entrevista) oferece 

uma posição privilegiada a quem responde. Chamado para falar, o convidado tem uma 

preferência de espaço. 

A polêmica não se coloca como argumentação entre contendores – mas sim como 

um embate entre perguntas que podem ser tensionadoras (e às vezes até mesmo agressivas 

– embora raro); e de outro lado, respostas que podem ser muito variadas em um processo 

de assegurar ao respondente um “bom papel”. Eventualmente, pequenos debates 

propriamente ditos, em torno de argumentos polêmicos, ocorrem. Mas o convidado pode 

sempre reivindicar a palavra para “completar sua resposta”. 

Nesse espaço (do cenário, da roda, do processo) o convidado “se põe em cena” – 

tendo algumas alternativas e uma certa largueza (dentro das regras do jogo) para “se dizer” 
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e a suas posições. O resultado é uma “centralização”, justamente, na figura do convidado. 

Estar na berlinda é ocupar o foco da atenção. Esse lugar, o entrevistado pode ocupar com 

sua habilidade verbal – assegurando, na medida mesmo de sua competência argumentativa 

e de se pôr em cena, o controle do processo. 

Embora “estar na roda” possa se caracterizar como uma situação de exposição e 

sujeitar o convidado ao fogo cruzado das perguntas, constatamos também que o recurso da 

cadeira giratória lhe oferece uma mobilidade, que ele pode usar para ocupar o palco como 

centro de atenção. 

 O processo concorre, em tudo, para assegurar um programa interessante. Pequeno 

frisson de tensionamento; habilidade dos floreios verbais; múltiplos entrevistadores podem 

tentar fazer “perguntas inteligentes”, que põem a bola em jogo. Mantendo a metáfora, seja 

levantando a bola para que o entrevistado faça um belo corte; seja dando um lance difícil 

para ver como o convidado rebate ou se defende. 

 Soma-se a isso o interesse pontual do convidado específico – por sua personalidade, 

competências verbais, temas e situações a que refere – em várias áreas e patamares de 

reconhecimento midiático. O centro da roda é um “lugar difícil” – mas em princípio, é 

ocupado por quem “está à altura”. A aposta, mesmo, do programa, para assegurar sua 

circulação, é obter sempre entrevistados que o estejam. 

      *  *  * 

 Percebemos, com base em tais observações, que o tensionamento responderia então 

a duas lógicas principais, correlacionadas. Em um primeiro aspecto, trata-se de obter, pela 

diversidade de ângulos e por questões polêmicas ou delicadas, que o entrevistado se 

exponha em suas perspectivas. Não se trata de “desmistificar” mas, bem diferente, de 

ativar um processo estimulador tenso, que de certo modo “obriga” o convidado a um 

desempenho qualificado, produzindo uma boa encenação de si mesmo através do esforço 

de “controlar sua própria imagem” e suas idéias. 

 O processo teria a função de criar um ambiente no qual o convidado, “posto em 

roda viva”, tem como única saída justamente sair-se bem – exercer seus argumentos e 

rapidez de reação para transformar a situação de berlinda em centro de atenção. O 

resultado tendencial de tal processo é um desempenho qualificado e portanto um bom 

tratamento das questões em pauta, sejam políticas, artísticas, culturais ou mesmo pessoais. 
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 A segunda lógica corresponde, de modo articulado com esse processo qualitativo, 

àquilo que assinalamos antes como a obtenção de um resultado interessante – tratar um 

tema e um personagem de interesse de modo atrativo. Os elementos de suspense ou 

surpresa nas perguntas ou respostas, o pequeno índice dramático de presenciar um jogo 

retórico de perguntas e respostas – tais processos são reconhecidos como asseguradores de 

atenção, de escuta interessada. Que o programa dure há tanto tempo, é uma evidência de 

que tais lógicas têm funcionado bem. Note-se que, na série, os elementos de processos de 

tensionamento variam, tanto no modo quanto na intensidade. Isso viabiliza um ritmo 

variado de tensão-repouso-tensão, entre programas – evitando a rotinização excessiva. 

 A própria questão do interesse despertado – assegurado como parte fundamental do 

formato – solicita passarmos ao segundo nível interacional do programa, que é aquele que 

se passa entre a cena televisiva e os processos da recepção. 

 

Esfera Pública 

 O que o programa “pede” ao espectador? O que oferece? Quais são os 

compromissos? Como o espectador participa (ou pode participar) do “jogo”?  

O processo de “berlinda” tem algumas semelhanças (mas também diferenças) com 

relação a um “julgamento”. Não se trata, propriamente, de uma alternância simplista entre 

“aprovar / não-aprovar”. A idéia de “berlinda” e o cenário tenderiam a fazer acreditar nesse 

processo avaliador. Mas o jogo é mais sutil. Para o entrevistado, seria um jogo de 

“controlar e direcionar” sua imagem, dentro do espaço da provocação e da polêmica. Para 

os entrevistadores e o mediador, trata-se, como vimos, de “produzir qualidade” através do 

tensionamento. Para o espectador “em casa”, uma das perspectivas fortemente oferecidas 

pelo programa (que comporta, assim, um outro elemento de tensão) é a de “vamos ver 

como o entrevistado se sai”. 

Tematicamente, o programa se organiza em torno de “questões de sociedade” que 

compõem o interesse público na perspectiva do cidadão bem informado – ou pelo menos, 

de uma certa perspectiva sobre os temas e questões que deveriam interessar o cidadão 

participante. Um outro modo de expressar isso, seria dizer que os convidados são tratados 

por enquadramento em questões de sociedade – mesmo quando se trate de artistas que, em 
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outros programas, seriam tratados apenas no enquadramento pessoal3. Aqui, o ambiente e a 

história do processo são relevantes. 

A temática, que poderíamos categorizar vagamente como uma agenda de interesse 

público geral, envolve âmbitos abrangentes e diversificados – política, cultura, problemas 

sociais, questões de arte e literatura – desde um nível dos processos materiais de 

funcionamento da própria sociedade até a proposta e o debate das idéias. 

Essa agenda de interesse político-cultural remete diretamente aos processos de 

esfera pública – como âmbito no qual questões de relevância social pediriam a reflexão e 

debates “formadores de opinião” – voltados, portanto, para o desenvolvimento desta, para 

o esclarecimento das questões e seu melhor enfrentamento social. 

Observando-se a série, constatamos que os convidados são apresentados, a cada 

início de programa, através de um perfil (voz off sobre montagem videográfica) em que 

elementos de sua biografia são relacionados a algum ângulo de processo social, no qual a 

biografia se inscreve. Fica explicitado, assim, que não se trata simplesmente de uma 

“personalidade” ou de alguém relacionado a um episódio específico de atualidade. Há 

sempre uma história da inserção. O interesse pela pessoa remete igualmente ao interesse 

pela ordem de atividades na qual essa pessoa aparece como alguém que apresenta 

experiência, posições, idéias – perspectivas a serem compreendidas e interpretadas. 

A exposição de tais perspectivas, seguidas da entrevista em que essas questões são 

debatidas, com sua expectativa de difusão aos espectadores, poderia ser diretamente 

considerada como “um processo de esfera pública”? 

Uma resposta afirmativa corresponderia a propor que a difusão de temas 

socialmente relevantes pela mídia é o que caracteriza uma “esfera pública midiática”. Se 

considerarmos, porém, a esfera pública propriamente dita como o espaço em que, através 

de ação comunicativa, a opinião se forma e – como conseqüência – direciona ou participa 

do direcionamento dos objetivos e processos da “coisa pública”, é necessário reconhecer 

que, hoje, a opinião pública não corresponde nem a tal conceito nem a tais processos4. A 

                                                 
3 Essa afirmação deve ser mitigada pela percepção de que, quando o personagem entrevistado se apresenta 

como uma espécie de mito artístico-cultural ou esportivo, a história do processo pode coincidir com a 
história pessoal. 

4 Sem margem para o debate da questão, que nos afastaria do objeto específico deste texto, remetemos o 
leitor aos estudos de Wilson Gomes (2000 e 2004) para a caracterização do fenômeno hoje. 
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inexistência de um verdadeiro espaço de formação e exercício da opinião, de um modo 

amplo, na sociedade, naquela perspectiva canônica, sugere que não se deveria atribuir tal 

característica ao programa em estudo. 

Entre as duas posições – a de caracterizar o programa como um ambiente de debate 

público midiático; e o de recusar qualquer validade formadora de opinião – é mais 

interessante, em vez de apenas categorizar, tentar perceber o que o programa efetivamente 

faz, nesse ângulo de questionamento. 

Parece então pertinente questionar as lógicas do programa no que se refere às 

possibilidades de contribuição de seu formato e à especificidade de seus processos para 

interações sociais em uma visada de esfera pública. 

     *  *  * 

 O ideal de esfera pública burguesa pressupõe uma competência racionalista de 

debate em um certo grau de abstração. Idéias podem ser extraídas e elevadas acima da 

circunstância singular e prática de um problema diretamente percebido no tecido social. 

Esse trabalho de abstração (relacionado ao iluminismo) permite efetivamente uma série de 

aportes à clareza da discussão. É mais fácil separar o essencial do acidental; pode-se 

distinguir os interesses pessoais ou setorializados dos interesses públicos; torna-se viável 

comparar com outras situações relativamente diferenciadas; os argumentos podem se 

socorrer de elaborações anteriores (da experiência prática e do conhecimento refletido) 

com menor risco de transferências abusivas. 

 O enfrentamento das coisas através de um esforço de abstração procuraria construir 

um patamar racional no qual o processo se “desencarna” das paixões em luta. Isso 

permitiria encontrar (dialeticamente) um espaço em que as coisas poderiam ser vistas, ditas 

e resolvidas no equilíbrio de um pensamento negociado pela razão, até ser aceitável para a 

maioria. O retorno desse nível até as decisões concretas, com base em uma opinião 

predominante formada no debate rigoroso (quer dizer, racional e abrangente), garantiria o 

melhor encaminhamento das questões de interesse público. Essa dimensão, 

concomitantemente, formaria seus participantes nas práticas do debate público e se 

caracterizaria como um dispositivo social de participação, desenvolvimento de estratégias 

e de formação de competências para o debate de idéias e formação de opinião. 
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 Mas é claro que tais modos de debate somente são acessíveis a setores 

particularmente escolados no trabalho de reflexão e/ou de transformação de problemas 

singulares em questões de interesse público amplo. 

 Se tal processualidade funcionou (ou funciona, setorialmente) em processos 

públicos da sociedade civil, é certo que hoje, e no âmbito geral da sociedade mediatizada, 

as coisas não parecem adotar molde semelhante. O processo abstrato da discussão das 

idéias, além de depender de grupos reduzidos de entendimento, depende também de algum 

tipo de contextualização das idéias – a vivência ou interesse nodal, urgente e concreto 

sobre as situações nas quais as idéias se elaboram. 

 Na falta desse contexto de ancoragem, o abstrato soaria inelutavelmente como 

processo ocioso e distante. Nos âmbitos amplos da circulação midiática, na diversidade das 

questões que se acumulam, seria exigir demais do cidadão que, afastado dos âmbitos de 

decisão, conseguisse participar por sua atenção – logo, reflexão – dos temas diversos que 

desfilam na sociedade. Poucas seriam as pessoas efetiva e continuadamente voltadas para 

essa processualidade abstrata. 

 Entretanto, as questões sociais permanecem, solicitam discussão e – de um modo 

ou de outro – pedem a reflexão da sociedade. Parece-me pouco rigoroso atribuir 

simplesmente a dificuldade de processo de esfera pública à existência da moderna mídia 

tecnológica. Eu consideraria que a ampliação obrigatória da “ágora”, na lógica da proposta 

democrática, e os limites concretos da democracia representativa do mundo atual, 

impedem a pretensão de que aqueles processos se mantenham significativamente, no 

âmbito geral da sociedade,. A mídia é ao mesmo tempo processo de ampliação geográfico-

social da informação sobre temas públicos relevantes (com todos os limites que se possam 

assinalar); e geração de outras “lógicas” tentativas para a circulação e processamento de 

tais informações – embora algumas destas lógicas estejam em construção e a sociedade não 

tenha ainda desenvolvido plenamente competências direcionadoras com qualidade social. 

 O que nos traz de volta ao programa em pauta: no que se refere ao debate dos temas 

buscados pela programação da série, como se processa a possibilidade de debate? 

 Na ausência de uma ancoragem contextual propriamente dita – que inclua o tema, o 

problema social e o espectador – outros contextos de vinculação vão sendo descobertos e 

elaborados. Em nível talvez menos ancorado, menos duradouro, menos determinante de 
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engajamento – mas ainda assim antropologicamente compreensível – o relacionamento do 

tema com uma personalidade (que se expõe como elemento incorporado daquelas idéias, 

como alguém que, de seu lado, se encontra ou se encontrou envolvido em sua experiência 

de vida) propõe uma concretude mínima necessária para gerar um interesse, uma reflexão, 

um desenvolvimento de processos pessoais – do espectador – até a possibilidade de 

tomadas de posição. 

 Creio que é isso que o programa oferece. 

A tensionalidade, a personificação, a questão do “vamos ver como o entrevistado se 

sai” – se propõem então como processos de ancoragem, de vinculação entre as idéias 

trabalhadas e as reações do espectador. Estas serão as mais variadas, é claro. Um estudo de 

recepção poderia fazer o levantamento das leituras, das eventuais “modificações” de 

opinião – ou da ausência de tais modificações. Em geral, seria possível perceber os 

“desvios” na interpretação, mas também os aportes ao repertório do espectador – em que 

tanto desvios como aportes caracterizariam positivamente o processo interacional. Mas o 

que parece funcionar como base interacional – como lógica do programa e formato do 

processo – seria esse jogo entre o tensionamento e a geração de interesse e envolvimento. 

O estímulo da exposição através da diversidade de ângulos e da eventual “provocação” do 

convidado, o processo lúdico entre entrevistadores e entrevistado, o papel central (em 

vários sentidos) construído pelo programa para este – tudo isso propõe um contexto de 

ancoragem. Através dessa processualidade, passam as idéias, as situações, os contextos 

menos próximos do espectador, a diversidade de ângulos em exame.  

Além disso, o programa não “fecha” – não é objetivo do formato que uma 

(possível) conclusão se forme – sobre os temas polêmicos; ou que uma imagem muito 

definitiva se delineie sobre os temas “culturais”. Além de passar informações relacionadas 

ao personagem e às situações trabalhadas, o programa deixa margem, pela própria 

diversidade de pontos e ângulos trabalhados, para que os espectadores desenvolvam 

perspectivas e posições variadas. 

 Os processos de tensionamento, a centralidade do entrevistado – tanto nos ângulos 

em que se vê pressionado como nas falas em que exerce um bom controle de sua imagem – 

oferecem uma contextualização forte para os temas e proposições em foco. O valor 

antropológico de apresentar-se uma situação pessoal viabiliza uma interação 
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correspondente – por identificação, contraposição, curiosidade lúdica, observação das 

táticas de enfrentamento da situação. O programa cria um âmbito de realidade concreta 

experimentada diretamente na expectativa do que será a próxima pergunta, estimulada pela 

qualidade e competência retórica da resposta, pela habilidade coletiva dos entrevistadores, 

pelo aparecimento dos próximos ângulos e sub-temas. 

 Se as lógicas do formato funcionam adequadamente, o espectador é apanhado no 

jogo – interage. 

 O processo traz então, na sua dinâmica, as proposições, as reflexões sobre a 

situação, as posições e a experiência vivida do entrevistado; traz o teor dos 

questionamentos dos entrevistadores como outros tantos ângulos que podem propor 

necessidade de elaboração. Para jogar o jogo, o espectador é obrigado a refletir e a se 

posicionar, por sua vez. As estratégias de personalização parecem ser, assim, o modo de 

contextualização básico ativado pelo programa. Este será um modo importante de 

ancoragem e criação de reconhecimento, em sociedade midiatizada? O fato é que o 

processo viabiliza a discussão de temas relevantes para a sociedade. É o que determina a 

escolha do título do artigo: trata-se de uma encenação de esfera pública. 

“Encenar”, no caso, se distingue da perspectiva apocalíptica de que vivemos em 

uma “sociedade do espetáculo” – na qual os processos se tornariam mero simulacro de uma 

interação abandonada. Naquela perspectiva crítica, a sociedade, tendo abdicado de uma 

participação direta, se contentaria com um papel passivo de espectadora de uma cena que 

faria apenas a mímica de um processo de opinião e decisão (enquanto esse processo se 

passaria efetivamente algures). 

 O que propomos como leitura do programa é bem diferente. A encenação de um 

espaço público é simplesmente um processo, entre outros também disponíveis no espaço 

social, viabilizando a atenção para questões culturais, sociais e políticas, que possibilitem 

um tratamento midiático. Isso não se refere apenas à produção e à apresentação do 

programa em si, mas, de modo inseparável, a sua existência no âmbito da sociedade, como 

circulação e como disponibilidade para processos de reinterpretação e crítica. 

 O programa específico pode então ser criticado, pode servir de base para sustentar 

ou derivar outras opiniões. Que isso se faça pelo viés de referência às tensões construídas, 

ao formato de centralização do entrevistado, e particularmente, pelo intermédio das 
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posições concretas deste (contando aí com uma parcela significativa de apreciações sobre 

sua competência de enfrentamento, e não só sobre a boa fundamentação de suas 

proposições) – tudo isso pode ser visto como eventual limite. Mas com certeza mantém um 

nível muito relevante de processamento de informações, idéias e opiniões. E se este é o 

modo viável de fazê- las circular em âmbitos maiores que o do debate acadêmico, não 

vemos porque fazer restrições. 

Ao contrário, creio que o programa, com seu formato peculiar, é um dos lugares em 

que se pode, utilmente, refletir sobre os desafios do processo público no tratamento de 

questões e temas de interesse social e cultural em sociedade midiatizada. 
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Programas analisados 
 
Além da audiência regular de programas do Roda Viva, na TV, observamos sistematicamente as 
seguintes entrevistas, da coleção em DVD produzida pela TV Cultura:  

Melhores momentos (1990); Oded Grajew (2001); Ariano Suassuna (2002); Francisco de Oliveira 
(2004); Luiz Mir (2004); Tom Zé (2005); Arnaldo Jabor (2005); Luiz Inácio da Silva (2005 – 
especial programa nº 1.000).  

O livro organizado por Paulo Markun, acima referido, traz a reprodução (sintetizada) de 20 
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