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Resumo: 

 

A proposta principal deste estudo é compreender o ator que a linguagem televisual 
processa. A investigação concentra-se nos processos de linguagens que o constroem: os 
textos culturais advindos da memória teatral, as operações da edição televisual e a 
migração de sua televisualidade para outras mídias. Como conseqüência desses 
apontamentos, temos a expansão do conceito tradicional de ator, baseado, até então, na 
instância teatral. No universo contemporâneo, o ator não é visto somente pela sua 
estrutura artística, mas, principalmente, como produção de comunicação. 
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Introdução 

 

Na nossa contemporaneidade, grande parte das produções culturais vem sendo 

possibilitada e gerada pelos meios de comunicação. O mecanismo desses meios, ligado 

à televisão, funciona como um grande texto ou hipertexto3 da cultura – na idéia de 

navegabilidade de um texto cultural para outro. Segundo Lótman (2000: 11), quando 

tomamos um objeto como texto, supomos que ele está codificado de alguma maneira. 

Para ele os textos da cultura são espaços de relações por excelência, pois possuem um 

mecanismo dinâmico na cultura, conjugando vários sistemas. Temos, assim, uma rede 

de comunicação entre as mídias. Os processos comunicativos entre os signos nesta rede, 

das mais diversas qualidades e significações, são caracterizados pela dinamicidade de 
                                                 
1 Trabalho apresentado ao NP Semiótica da Comunicação, do VI Encontro dos Núcleos de Pesquisa da Intercom. 
2 Regiane Caminni é atriz, mestre e doutoranda do PEPG em Comunicação e Semiótica da PUC-SP. Atualmente, é 
professora da Universidade Anhembi Morumbi-SP. 
3 A hipertextualidade é uma concepção pós-estruturalista de texto aberto com possibilidades de muitos caminhos, 
seguindo uma ordem ou não. “O rico da idéia de hipertexto é a possibilidade de experimentar, testar os vários textos 
nele contidos”. (Landow, 1997: 36). 
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suas relações. As produções geradas nesse universo cultural-midiático atendem às 

necessidades de agenciadores que se utilizam tanto do momento presente da cultura, 

como de sua memória para a produção de novos sentidos. 

Nesse contexto, o ator de televisão deixa de ser visto só do ângulo de sua 

estrutura artística e passa a ser abordado na instância da comunicação, como produção 

de mídia. Afinal, foi a partir de sua atuação na TV que ele transitou, com mais 

facilidade, em outros meios de comunicação. A televisão é um meio que abrange 

grandes massas, o que o divulga para uma larga extensão territorial. Ou seja, o ator de 

TV é conseqüência da produção da cultura de mídias, no contexto dos meios de 

comunicação de massa. 

Mauro Wolf, na abertura de Teoria das comunicações de massa (2005: IX), 

expõe que os meios de comunicação de massa constituem um setor industria l de 

máxima relevância. Na inserção deste setor e desta importância, podemos perceber que 

o ator como produção gerada pela televisão, em rede com outras mídias, pertence a um 

“universo simbólico como objeto de consumo em grande escala” e tornou-se também 

um “sistema de mediação cultural”. Mais adiante, Wolf (ibid.; 139) salienta a atenção ao 

caráter processual da comunicação, que deve ser investigado “nas suas relações com 

outros processos de comunicação, precedentes e contemporâneos”. Esse é o caso típico 

do ator da TV brasileira como produto de comunicação. Para entendê- lo sob este viés, é 

necessário conhecer os mecanismos de produção que o geram. 

A partir dos anos sessenta, o ator passa a ter uma presença maciça, evidenciada e 

permanente na TV brasileira. Tradicionalmente, o conceito de ator estava associado à 

representação da telenovela, relacionada às formas aristotélicas de teatro. As 

possibilidades gerativas por meio de diversas linguagens inseridas na televisão 

permitiram o surgimento de novas formas de atuação, através dos gêneros híbridos e 

dos novos formatos televisuais, além da telenovela. Isso fez com que o conceito 

tradicional de ator se estendesse, ultrapassando fronteiras convencionais de atuação. O 

que gerou um campo rico de pesquisa aos mecanismos semióticos na produção de 

comunicação. Isto porque, quando estamos tratando o ator do ponto de vista da 

linguagem e de suas operações e produções, temos um problema semiótico, pois há 

processamento de códigos que produzem significações. E isto não pode ser negado, 

como afirma Irene Machado (2003b: 297):  
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É no código que a comunicação passa a ser considerada um problema semiótico, uma 
vez que no processo de codificação – descodificação – recodificação a informação se 

transforma em linguagem tornando possível as mensagens. 
 

É justamente nas recodificações da linguagem do ator com outras linguagens de 

suporte à atuação que colocam em cheque o seu tradicional conceito, apoiado, há 

séculos, nos parâmetros teatrais. Desse processo de comunicação surgem novos tipos de 

atores. Nesse sentido, esse objeto exige articulações de abordagens variadas em 

integração. É o que diz Wolf (2005; 93 e 108) ao tratar dos diálogos disciplinares, 

inclusive com a semiótica, na investigação da communication research, por uma 

questão da complexidade desses temas de comunicação. 

Ao longo da evolução cultural, as mídias tornaram-se um campo contextual de 

representação para o ator, cada uma delas trazendo um universo peculiar de atuação 

para seus participantes. Dentro de cada mídia, vários sistemas de esferas técnicas, 

ideológicas, sociológicas, psicológicas, históricas, geográficas, isto é, os mais diversos 

tipos de sistemas culturais relacionam-se constante e criativamente. Sob este ponto de 

vista, elas deixam de serem meros suportes que abrigam uma idéia ou simples meios 

para a comunicação de uma mensagem e passam a ser um espaço dinâmico para 

atuações e relações dos complexos culturais. 

A noção de modelização é fundamental para compreender esses processos e 

produções midiáticas. O termo foi forjado da informática e da cibernética – dela provém 

a idéia de sociedade como conjunto de sistemas caracterizados pela interdependência e 

auto-organização (Machado, 2003a: 50), de acordo com os estudos dos pesquisadores 

de semiótica da cultura, do eixo Tártu-Moscou. O processo de modelização deve ser 

entendido como um programa para a análise e constituição de arranjos. A modelização 

lida com a estrutura das linguagens. Por isso que nesse processamento de arranjos e 

combinações, as linguagens são capazes de gerarem outras linguagens, daí o fato da 

linguagem ser um sistema modelizante, como afirma Lótman (1978). 

Conseqüentemente, por essa capacidade de processar, ela encadeia linguagens, sistemas 

e códigos que interagem e transformam-se nas operações para uma produção 

comunicacional – é um processo de tradução, em que o objeto pode ser recriado ou 

reinventado num novo contexto . 

O ator, quando processado pela mídia eletrônica, impressa ou exterior, 

desvincula-se de sua performance oral – o ator ao vivo no uso de sua própria pessoa 

numa apresentação real para com os seus espectadores. Como um dos mediadores e 
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representantes desse leque de processos comunicativos “das mídias e entre as mídias” 

(Santaella 1996: 34-40), ele, inicialmente, é modelizado pelas linguagens e interesses da 

televisão, ganhando novas possibilidades de atuação. Conseqüentemente, ao transitar 

por outros espaços a partir da TV, é também modelizado por um encadeamento de 

linguagens e de sistemas cultural-midiáticos. 

Vemos assim, por exemplo, um ator de uma telenovela fazendo a propaganda de 

um produto numa revista impressa, numa página de jornal, num outdoor na cidade, na 

tela de uma sala cinematográfica. Ou este ator faz sucesso no momento na obra em que 

atua ou já é um ícone, no sentido de ser famoso para o público. E a publicidade se 

utiliza muito disso, o que faz com que o ator percorra vários pontos desse espaço 

comunicacional da cultura de mídias. Essas operações culturais, nesses espaços, geram 

um mecanismo de incansáveis trânsitos. Com isto o ator deixa de ser um mero intérprete 

de um papel e torna-se mediador representativo dos textos culturais construídos pelas 

mídias. 

É, nesse sentido, que o ator, como objeto semiótico de estudo, possui por si um 

caráter interdisciplinar na construção de seus textos4 de atuações. E, ao longo dos 

tempos, vem ganhando também um caráter transdisciplinar, principalmente no que diz 

respeito a partir de sua  televisualidade. Aquilo que lhe é estrutural, que é de qualidade e 

de característica da estrutura de sua linguagem é utilizada por ele mesmo nas atuações 

em outras mídias ou nas performatizações de outros profissionais. Assim,  textos da 

imagem do ator ou de suas personagens migram para outras mídias, recriando outros 

textos. Ou aquilo que é estrutural do ator, influencia ou interfere outros profissionais 

inseridos num contexto de uma atuação encenativa, isto no âmbito da representação.  

Esta multiplicidade operacional do ator a partir da mídia televisual pode ser 

investigada no âmbito da semiótica da cultura que aborda, justamente, os estudos das 

passagens, traduções e encadeamentos neste espaço cultural-midiático. Sendo assim, vê-

lo por esta via é vê- lo em movimento e em constantes produções, seja nas construções 

de personagens para um gênero ficcional seja numa atuação performativa de outro 

gênero. A cultura, nesta abordagem, é vista como um “organismo vivo” (Lótman 2000) 

e atuante. As estruturas de seus sistemas interagem continuamente; portanto, os 

conceitos de linguagem e texto, vistos por este prisma, possuem um caráter aberto que 

permite infinitas relações. 

                                                 
4 Reforço: quando digo texto neste estudo, faço referência ao conceito de texto da semiótica da cultura e não aos 
textos de personagens que os atores interpretam com falas e instruções para a interpretação – o roteiro. 
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A noção de semiose para a investigação desse estudo enquanto produção 

midiática é também um outro conceito operacionalizante fundamental para a 

compreensão dos temas comunicacionais. De acordo com a abordagem peirceana, é 

mais conhecida como a ação do signo, ou seja, tudo que ele realiza e produz no percurso 

de seus processos. Na esfera dos meios de comunicação, ela está mais para a 

“compreensão da interatividade dialógica entre códigos, discursos, linguagens que 

ocorrem em instâncias de enunciação” (Machado 2003b: 282). 

O ator modelizado pela linguagem televisual é operacionalizado por meio dos 

códigos de atuação das linguagens desse meio. Podemos ver essas operações em sua 

semiose nos processos de construções, nas releituras dos textos culturais do universo 

teatral como também, na sua participação migratória para outras mídias e, 

conseqüentemente, na sua transversalidade através da proliferação de sua imagem na 

própria TV e em outros espaços midiáticos.  

 

 

O ator e sua Construção Textual 

 

Culturalmente, o ator brasileiro consagrou-se por meio do gênero telenovela. Em 

grande parte, isso se deve à dinâmica da indústria cultural no Brasil que visa atingir 

grandes massas. E também a uma tradição do gosto pelo folhetim, herdada da oralidade 

das novelas radiofônicas com grandes audiências dos anos 30 aos 50. O que também 

garante popularidade ao ator no Brasil é a presença do merchandising inserido nesse 

gênero. Tal mecanismo capitalista proporciona trabalho e divulgação ao ator na própria 

televisão e ao transitar desta para outras mídias. O ator passou a vender produtos por 

meio de suas personagens e a ser reconhecido pelo público muito mais pela sua imagem 

transmitida na tela do aparelho de televisor do que por sua atuação artística. Um outro 

aspecto que privilegia mais o ator de televisão do que a qualquer outro, é que o hábito 

de ir ao teatro e ao cinema, geralmente, concentra-se nas grandes metrópoles como São 

Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Salvador e Porto Alegre. Ou seja, diante da dimensão 

do país, apenas uma parte da população tem este hábito. Portanto a referência de ator 

que grande parte da população tem é a do ator de telenovela. Isso mostra que cada vez 

mais o ator é visto como produto de comunicação, gerado pela cultura de mídias em que 

vivemos e não como obra artística. 
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No Brasil, assim como em outras partes do mundo, com o surgimento do rádio e 

da televisão, uma boa parte dos atores de teatro migrou para o rádio e deste para a 

televisão. Isso pensando em comunicação de massas, pois o cinema antecede a essas 

duas mídias, mas não teve uma dimensão popular como essas duas primeiras. Esse fato 

nos lembra Benjamin (1980: 15) quando discute “a obra de arte na época de suas 

técnicas de reprodução”, em que  nos chamou a atenção para o papel dos aparelhos de 

comunicação na representação, que ampliariam os campos onde os atores poderiam ser 

testados. Mas, por um outro lado, colocava-o “nas mesmas condições de qualquer 

produto fabricado” (ibid.; 17). 

Por esses aspectos citados, poderíamos tratar este estudo de um ponto de vista 

sócio-político-mercadológico, mas como temos dito, o que nos interessa é o ator como 

objeto de linguagem da produção de cultura gerada pela mídia televisual, numa rede de 

conexões com outras mídias. Sendo assim, o ator televisual é investigado por meio da 

operacionalização dos conceitos de linguagem, modelização e texto da cultura. 

A operacionalização desses três conceitos em ação pode ser vista na linguagem 

do ator trazida por sua ancestralidade teatral em seus dois códigos básicos – corpo e voz 

nas produções e nas edições de suas personagens e performances. Na modelização como 

processamento de outras linguagens e textos culturais que participam do processo de 

produção para uma determinada mídia. E no texto cultural tanto na função geradora de 

sentidos como mnemônica (Lótman, 2000: 11) ao buscar na memória cultural 

referências teatrais que se recriam na televisão, por exemplo. Nesses e para esses 

processos de modelizações, a representação do ator gerou outros sentidos ao ultrapassar 

as fronteiras do sistema semiótico teatral – capacidade geradora de signicidade. Ela 

transitou para os sistemas radiofônicos, televisuais, cinematográficos, publicitários, 

como também, para esses processos, recorreu à memória da cultura ao reinventar 

algumas tipologias milenares de atuações. Nesse sentido, o ator se faz como linguagem 

aberta ao operar tais mecanismos e deixando de ser meramente o intérprete de um papel 

– semioticamente esta linguagem transita pelo universo da cultura, pois ela carrega, 

processa e produz signos de uma instância a outra. 

A linguagem do ator é operacionalizada nos seus aspectos conceituais e 

pragmáticos. A prática de seu movimento no tempo e espaço da cultura coloca sempre 

em revisão o seu conceito, que não anula o que já foi, mas que se recodifica nas 

modelizações processadas nos espaços culturais em que atua. Essencialmente, o ator se 

serve de sua linguagem para desenvolver e construir suas personagens, tendo autonomia 
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para a criação mesmo com o trabalho do diretor. Acontece que um mecanismo de 

produção tem tirado- lhe esta autonomia desde o surgimento do cinema e, muito mais 

principalmente, com as tecnologias que surgiram da metade do século XX para cá. Com 

certeza, a montagem cinematográfica participou do trabalho do ator, mas foram os 

recursos e operações da edição, utilizados espertamente pela televisão, que coroaram 

este ator do qual estamos tratando. Os processos de edição passaram a ser elementos 

fundamentais para a operacionalização da linguagem do ator de TV e, 

conseqüentemente, esses recursos foram reutilizados por outros meios de comunicação 

com outros objetivos seja de gerar notícia, de fazer publicidade ou entretenimento.  

Portanto, nesse sentido, na TV o código visual do ator é enfatizado. O seu corpo 

passa a ser imagem, como resultado da combinação de elementos que precisam ser 

evidenciados de acordo com interesses ou motivos específicos de um determinado 

programa. Há uma fragmentação, uma seleção e, conseqüentemente, uma tradução de 

uma pessoa real a uma virtual – a imagem e o trabalho do ator são recriados pela edição. 

A movimentação e expressão gestual e sonoro-verbal que compõem o produto 

personagem ou performance do ator são selecionadas numa montagem que o edita em 

interação com outras linguagens envolvidas nesta mídia. Temos, portanto, na televisão o 

“ator editado” (Silva, 2001: 114) por dois mecanismos básicos: a seleção do físico e da 

emoção pela câmera e o outro por processos tecnológicos que virtualizam o corpo físico 

e a movimentação do ator ou o cenário em que está inserido ou personagens que 

contracenam com ele. 

Independente da linguagem do ator ser operacionalizada pelos processos e 

recursos de edição na televisão e, sem sombra de dúvidas, esse é o mecanismo que 

sustenta a sua linguagem nesse meio, tanto ator como profissionais envolvidos nessas 

produções vão buscar nos textos da cultura referências para a construção de tipologias 

de personagens e gêneros de atuação. 

Há séculos personagens foram criadas entre os devaneios de atores, escritores e 

diretores. Algumas delas, como peregrinas da arte da representação, fizeram com que 

sua tipologia ressurgisse do teatro a outras mídias por meio da memória cultural, numa 

tradução que se adequasse ao meio e à época vivida. Tais personagens e gêneros de 

atuações devem ser considerados textos da cultura, pois conjugam vários sistemas 

culturais e pressupõem um caráter codificado (Lótman, 1998: 117). Na televisão, 

acabamos encontrando esses textos, geralmente, em gêneros que envolvem o humor. 
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As personagens trazem, memorialmente, uma releitura de tipologias, como as da 

Commedia dell´Arte. Essa tipologia de personagens, no teatro, permitia ao espectador 

mais distante identificar a personagem no momento de sua aparição – característica que 

marca sua migração e tradução para a televisão. Muitas vezes, essas personagens 

apresentam um caráter estereotipado, mas que se fixam nesse meio, pois o telespectador 

identifica-as de imediato, não precisando um amplo entendimento para compreendê- las. 

O tipo mais explorado pelo cinema e programas televisuais brasileiros é o criado 

ou Zanni com diversos nomes Arlecchino, Scaramuccia, Pulccinella, Mezzottino, 

Scapino, Coviello, Truffaldino (Pavis, 1999: 61-62 e Roubine, 1987: 31). O Arlecchino 

é o criado esperto e fofoqueiro de infatigável agilidade, a serviço de um amo avarento, 

com roupas remendadas que mais tarde tornaram-se losangulares (Carvalho, 1992: 35). 

Ele é um exemplo insaciável de recriação para um dos textos cultural-midiáticos 

contemporâneos. Seu ícone no cinema brasileiro foi representado por Amácio 

Mazzaropi. Na televisão, como exemplo, tivemos a Filó personagem de Gorete 

Milagres – uma empregada doméstica. Ela era o elo que conduzia uma família com um 

casal de filhos, uma mãe divorciada e avós maternos que viviam no interior de São 

Paulo e, esporadicamente, estavam no apartamento da filha. A dramaturgia do programa 

humorístico Ô coitado (Fonseca: 1999-2000) desenvolvia-se de acordo com os temas ou 

notícias que estavam em pauta nas mídias, de forma parodiada, como na Commedia. Os 

temas eram de fábulas típicas de namorados contrariados por velhos libidinosos; gosto 

pelos disfarces, pelos travestimentos de mulheres em homens; os pobres ficavam ricos 

no final do episódio e os desaparecidos reapareciam. Estas temáticas surgiam por meio 

de manobras complicadas de uma criada tratante, esperta, mas, ao mesmo tempo, 

ingênua, criando infinitas intrigas. O mesmo também confere ao humorístico Sai de 

baixo (Wilker 1998-1999), de uma outra emissora de televisão. Uma família que reunia 

grande parte dos tipos de personagens da Commedia dell´Arte. Com destaque para os 

criados, representados pela personagem do porteiro do prédio e a empregada doméstica 

do apartamento. 

A renovação e recriação da comédia como gênero dramático para atuação dos 

atores na televisão, também é encontrada, geralmente, nos programas humorísticos. As 

raízes evolutivas da comédia teatral estão em gêneros como o burlesco, o grotesco, o 

Mimos (Carvalho, 1992: 20 e Pavis, 1999: 35-189). O humor centra-se na ação por meio 

de conflitos e peripécias, demonstrando inventividade de forma irônica e satírica, 

podendo ser engraçada ou ridícula. “O caráter cômico oferece à personagem irônica 
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condições para criticar seu meio, mascarando sua oposição por um traço espirituoso ou 

de farsa grotesca” (Pavis, 1999: 58).  

O Casseta e Planeta (Manoel et allii, 2006) é um bom exemplo disso, pois seus 

atores, em seus textos de atuações, parodiam temas sociais, políticos, televisuais e 

midiáticos atuais, que nada mais são do que textos da cultura, regados ao escracho ou às 

brincadeiras sexuais. Esse mecanismo dramático-cultural funciona há séculos pela boa 

receptividade do público, que identifica a mensagem no seu universo cultural cotidiano 

de imediato, divertindo-se. 

Seguindo este raciocínio, também podemos considerar algumas referências de 

atuação, por parte da performance dos atores, como textos culturais, já que o 

naturalismo, realismo e a teatralidade pressupõem um caráter codificado pelo tempo e 

espaço da cultura. Esses gêneros estão presentes tanto na literatura quanto no teatro 

como também em outras modalidades artísticas. Surgiram em épocas determinadas e 

marcaram o tempo e espaço na cultura e corporificaram-se por códigos específicos. 

Como referência modelizante, o  naturalismo está mais para a telenovela. O realismo 

mais para as minisséries e gêneros híbridos (misturam ficção – com objetivo de 

simulação e realidade – retratação de fatos e acontecimentos, em caráter jornalístico). A 

teatralidade, mais para gêneros e atuações de inovação na televisão, afasta-se um pouco 

mais da linguagem tradicional da televisão. Um bom exemplo desta são os trabalhos de 

Guel Arraes, na televisão brasileira. O auto da compadecida (Suassuna: 1999) é uma 

boa referência, realizada primeiro para a TV numa micro minissérie de quatro capítulos 

e, posteriormente, editado para veiculação cinematográfica. 

Portanto, a semiose do ator contemporâneo televisual envolve processos de 

textualidades e transitividades através da memória cultural como geradora de textos que 

são “ressuscitados”, renovados, recriados ou reinventados, adequando-se ao tempo 

vivido. Os textos do ator têm como gene (Lótman, 2000:82) no processo criador, 

principalmente, a herança teatral de forma migratória e recriadora para a TV, tanto em 

algumas tipologias de personagens, como em alguns gêneros de atuações específicas. 

Os textos televisuais do ator, que são advindos dos genes dos textos teatrais, não 

são uma mera cópia do que já existiu há muito tempo, mas uma recriação que se 

adequou a uma determinada época, utilizando-se, inclusive, de outros textos da cultura 

para esse processo criativo. Nem sempre, esses rastros genéticos da memória, num 

determinado texto, são perceptivelmente visíveis, até porque ele é recriado ou 

reinventado e não uma tradução literal. Os textos teatrais, cinematográficos, 
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radiofônicos, sociais, midiáticos e tantos outros funcionam como uma espécie de gene 

que recria ou reinventa a linguagem do ator para a televisão. 

Numa traduzibilidade, estes textos são reconstruídos ou recriados de forma a 

adequarem-se à linguagem televisual e seus interesses mercadológicos de consumo para 

com os telespectadores, partindo da escolha de gêneros e tipos de personagens 

facilmente recebidos pela maioria deles. 

Assim, a linguagem do ator, como um sistema de comunicação, é portadora de 

uma estrutura constituída a partir da seleção e combinação de signos e códigos 

específicos a esta mídia. As operações desta linguagem neste meio não só organizam e 

transmitem informações por meio de seus dois mecanismos básicos de produção: a 

personagem e sua performance (como conduz , caracteriza e imprime sua atuação a uma 

determinada personagem) como gera outras produções que se servem da linguagem do 

ator . 

 A televisão foi um lugar de maior expansão, e talvez ainda esteja sendo, para 

que se revisasse e recodificasse o seu conceito, pois a performance do ator não se 

limitou às atuações nos gêneros ficcionais, a própria telenovela deu passe para que ele 

transitasse por outros gêneros e mídias. Talvez porque  a televisão abarca uma 

diversidade de outros formatos e gêneros – ela tem uma programação que já permite o 

trânsito –, uma grande abrangência populacional e lida com várias linguagens que se 

sustentam pelos códigos visuais, cinéticos, sonoros e verbais, diferentemente de outros 

meios que têm uma ou duas destas características, mas não as três. 

Portanto, como ponto de partida para pensar nas produções comunicativas, ela é 

o espaço semiótico para refletir sobre essa questão que coloca o ator não mais somente 

como intérprete de uma personagem, mas como linguagem dessas produções, afinal ele 

é um sistema de signos – tem a capacidade de gerenciar e produzir signos (sistema 

modelizante).  

 

 

Migrações do Ator de TV como Texto Cultural para outras Mídias 

 

A televisão proporciona ao ator intercâmbios, passagens, deslocamentos a outros 

espaços midiáticos, em que a própria atuação e o sentido de sua presença física 

transformam-se nessa semiose. O passaporte para o ator televisual transit ar de uma 

mídia a outra é a sua imagem, construída e estabelecida na televisão a partir de como ele 
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foi configurado pelas suas atuações nesse espaço. Automaticamente, a imagem, pelo seu 

caráter de codificação, carrega e desperta outros textos: no âmbito social, 

comportamental e paisagens culturais inseridos em espaços midiáticos. Ela provoca o 

encadeamento de códigos, linguagens e textos que envolvem ator, meio televisual e 

telespectador, influenciando e alimentando outras mídias. 

Podemos considerar esta sua imagem como um texto da cultura, já que códigos 

da linguagem televisual e de sua constituição física e expressiva consolidaram-no num 

determinado tempo e espaço da cultura. Ao atuar nos gêneros ficcionais da televisão, o 

ator vai construindo a partir de sua própria imagem e das personagens que interpreta o 

seu texto cultural, que é mantido pela sua imagem adquirida ou imposta. Este ator, ao 

migrar para outras mídias, carrega para estas o seu texto e outros textos da TV, os quais 

o público identifica rapidamente pelo referencial da televisão. Sendo assim, neste seu 

trânsito, ele funciona como um agenciador de textos nas outras mídias. 

A televisão, por outro lado, abriga um amplo espaço para os mais variados 

relacionamentos. A publicidade, por exemplo, insere-se como mídia de eventos e 

promoções dentro da própria TV, utilizando-se, muitas vezes, do texto cultural do ator 

televisua l para a venda de seus produtos. Assim, o ator acaba transitando, também, no 

próprio espaço televisual através de outros programas informativos ou de entrevistas, 

sempre carregando o seu texto cultural e colaborando no gerenciamento ou surgimento 

de outros textos. 

Ao ultrapassar as fronteiras televisuais, o ator participa dos textos de outras 

mídias através de seu texto televisual. Na mídia impressa, ele tanto pode ser notícia de 

jornal ou de revistas, como também, promotor publicitário para a venda de um produto. 

Na mídia exterior, a sua imagem invade os nossos olhares no espaço urbano por meio 

dos relógios, táxis, pontos de ônibus, outdoors etc. Além disto, o ator pode ser 

“metamorfoseado” como produto de consumo, principalmente no mercado infantil, 

tornando-se boneco da sua própria imagem, vendendo sandálias, lancheiras, mochilas, 

que levam o seu nome e imagem – como se ele usasse também esses objetos no seu dia-

a-dia. 

Nesta rede de ambiências midiáticas tudo está interconectado. Para a mídia 

exterior, por exemplo, construir-se no espaço urbano, relaciona-se e estabelece uma rede 

de diálogos com outros sistemas da cultura, como também com outras mídias para 

atingir o objetivo de propagar a sua publicidade. Com isto, ela realiza transferências, 

passagens e deslocamentos de códigos de várias linguagens num processo de 
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intercâmbios.  O seu crescimento foi tão grande que passou de simples outdoor em 

painéis de papel a telões cinematográficos, os quais exibem propagandas, informativos 

dando-nos a sensação de estarmos assistindo à TV na rua, dentro de um veículo ou a pé. 

Um exemplo emblemático e histórico desta mídia foi a campanha publicitária 

Faz um 215, dos serviços de telefonia da Embratel, a qual trazia a atriz e modelo Ana 

Paula Arósio. A campanha publicitária entrou em veiculação no momento em que a 

atriz protagonizava a telenovela Terra Nostra (Barbosa, 1999/2000), em horário nobre 

da televisão brasileira, na Rede Globo. Por ser esta uma emissora de grande audiência 

no país, a publicidade aproveitava o gancho de sua participação na telenovela, dando 

início às performatizações da garota Faz um 21 - via TV, mídia impressa e exterior. Tal 

foi o poder desta campanha, que o diretor Luiz Fernando Carvalho da minissérie Os 

Maias (Amaral, 2001), da TV Globo, decidiu mudar a cor dos cabelos da atriz para 

desvinculá- la da memória criada pela peça publicitária. Porém, a própria agência da 

campanha utilizou-se do novo visual de Arósio em novas mostragens. 

Todas essas relações de texto foram criadas ou possibilitadas a partir da imagem 

que se construiu de Arósio. Esta imagem é carregada dinamicamente de “texto no texto” 

(Lótman, 1998), textos que a atriz ou modelo ou atriz-modelo vai tecendo nos gêneros 

em que participa no tecido cultural-midiático: nos gêneros ficcionais televisuais, como 

as novelas; no universo da moda ou no mundo fashion e na publicidade. Por isto a 

imagem aqui ganha dimensão, não é simplesmente o visual, mas uma construção 

midiática que se personifica através da imagem. 

O poder de divulgação da TV faz com que esse ator seja convidado a transitar 

em outras mídias. Essas movimentações, em forma de presença marcada do ator 

televisual nessas outras mídias, são caracterizadas por um movimento de navegabilidade 

nesses espaços midiáticos. Com essas possibilidades das operações midiáticas, o 

receptor pode encontrar o ator: na própria TV em outras programações; nas revistas 

impressas semanalmente, com informações chaves que sintetizam a narrativa ficcional-

televisual, da qual o ator participa naquele momento; nas revistas impressas que expõem 

a sua vida pessoal; nos jornais impressos, na Internet noticiando a sua participação no 

cinema, no teatro ou outros eventos e na publicidade carregando o seu texto- imagem. 

Enfim, são muitas as possibilidades de exposição deste ator em outros espaços a partir 

da televisão. 

                                                 
5 A Garota da Embratel: Faz um 21 - ações criadas em conjunto pela Carillo Pastore e W/Brasil Filmes, 1999. 



 13 

O fato, que não podemos esquecer, é que o ator processado pela televisão resulta 

no ator editado. Os arranjos-combinatórios dos enquadramentos da câmera, das falas 

extremamente curtas e da edição técnica possibilitaram uma “maquiagem” à qualidade 

da atuação dos atores, fazendo com que não-atores passassem a atuar nessas ficções 

como tais. Em função de uma maior audiência, vale entrar neste evento de atuação 

ficcional qualquer pessoa que esteja em evidência nas mídias e que traga em sua 

imagem o poder de marketing: um modelo com um rosto ou corpo bonito ou um cantor 

que faz sucesso e encanta as grandes massas. Afinal, o público gosta de ver exposto na 

vitrine da tela da TV os seus ídolos embalados em histórias ficcionais, como um conto 

de fadas. 

Por um outro lado, em busca de um encantamento e, também, de uma veracidade 

com o telespectador, alguns diretores trazem para as suas ficções, principalmente os das 

minisséries, pessoas que possam cumprir nas tramas as suas atuações da vida real. Essas 

pessoas não são atores, mas se fazem para uma determinada ficção, trazendo o seu 

próprio texto da vida real. O fato é que, muitas vezes, a condição de figurante acaba 

recebendo um tratamento e ganhando um valor de ator para tornar a trama mais real. 

Com esses apontamentos, podemos perceber que o conceito de ator expandiu-se, 

abrindo outras possibilidades além do seu tradicional conceito teatral de ator dramático 

nas esferas da interpretação. Uma questão a considerar nessa expansão, é que além do 

ator carregar textos de sua atuação na televisão para outras mídias, ele também prepara 

passagens de uma mídia a outra por meio de seu próprio texto cultural. 

A publicidade para a Internet da Globo.com foi um exemplo que ilustrou bem 

esta questão. O rosto de atores ou performers televisuais cumpriram o lugar da Globo 

seguidos de um ponto, das letras c, o e m em azul e da palavra você em branco, 

caracterizando o endereço para o acesso à rede cibernética. Num texto verbal, na parte 

inferior do quadro, encontrávamos na primeira linha a frase – E-mail grátis. Clic 

Globo.com e na segunda linha a frase – É a Globo.com você na internet. Esses rostos 

traziam, sugestivamente, a significação do grande texto cultural da Rede Globo, 

adjetivados pela sustentação de qualidade e popularidade, convidando e preparando o 

seu público para a utilização desse provedor e para a passagem à Internet. 

Esse ator editado pela televisão leva o seu rosto como síntese de um discurso às 

outras mídias. Podemos relembrar o ator nas passagens das mídias: do teatro para o 

rádio, do rádio para a TV e, hoje, na possibilidade da Internet também como espaço de 

atuação, ou seja, da televisão para a Internet ou TV interativa. Lembremos que 
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emissoras de rádio como Record, Excelsior, Tupi lançaram-se como emissoras 

televisuais com o surgimento da TV. 

Essa campanha da Globo como provedor de Internet foi reforçada, amplamente, 

na sua própria emissora, na mídia impressa e na mídia exterior nas suas várias 

possibilidades: outdoors, pontos de ônibus, busdoors, taxidoors, pequenas placas nas 

esquinas das ruas etc. 

Assim, compreender o ator televisual em trânsito é compreender as relações e 

operações que ele estabelece neste grande texto da cultura.  Pudemos ver essas 

operações tanto nas reconstruções dos textos de tipologias de atuações e gêneros por 

meio da memória teatral, como nas suas migrações para outras mídias, em que carrega o 

seu texto cultural, gerando outros textos e sentidos. Ele torna-se um exemplo vivo do 

mecanismo da cultura, pois opera traduções, realiza intercâmbios e possibilita gerar 

novos textos e modelizações através da memória cultural. Este ator ora é personagem, 

ora é pura performance, ora é veículo, ora é produto. Afinal, ele é caracterizado por uma 

contemporaneidade efêmera e veloz, em que o novo torna-se velho num instante, 

portanto, outras variedades e possibilidades deste ator podem surgir a qualquer 

momento. 
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