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RESUMO

Este trabalho de conclusão de curso é um produto experimental humorístico
radiofônico. O projeto Cuscuz com Leite FM é um canal de humor de peças em
áudio que buscam representar comicamente, por meio da paródia e do nonsense,
situações do cotidiano, questões sociais, produtos da mídia e publicidade. A partir de
vivências referenciadas em produtos de humor e numa relação com o território da
cidade de Salvador, as narrativas ironizam temas contemporâneos e algumas vezes
subvertem questões de linearidade e sentido, com foco, por muitas vezes, nas
divagações do criador e narrador. Elas foram baseadas na observação de chamadas
de novelas, programas de auditório, noticiários, campanhas institucionais,
propagandas, teasers e séries televisivas. São onze peças de áudio de 1 a 2
minutos. Também constam neste produto quatro roteiros não realizados e esboços
que mostram a possibilidade de prosseguimento do trabalho. A escolha do áudio se
justifica por permitir a exploração da capacidade imaginativa do ouvinte e do
potencial de construção imagética particular de cada espectador. O produto dessa
experimentação vai ter como base o aplicativo Telegram devido a facilidade de
criação do perfil e também por ser uma rede popular para o consumo de produtos
humorísticos e com um número grande de usuários.

Palavras-chave: Comédia; Nonsense; Paródia; Chamada; Spot.



ABSTRACT

This undergraduate thesis is an experimental humoristic radiophonic product.
The Cuscuz com Leite FM project is a humor channel of audio pieces that seeks to
represent comically, by the use of parody and nonsense, daily situations, social
issues, media products and advertising. Going by experiences referenced in humor
products and in a relation with the territory of Salvador city, the narratives ironizes
contemporary themes, and sometimes subvert matters of linearity and sense, with
focus, by many times, in the creator and speaker ramblings. They were based in the
observation of soap opera promos, auditory programs, news, institutional campaigns,
advertising, teasers and television series. There are eleven audio pieces of up to 2
minutes. Also included in this product, four unrealized scripts and sketches that
shows the possibility of continuing the word. The audio choice justifies by allowing
the exploration of the listener’s imaginative capacity and incites the potential of the
particular imagetic construction of each listener. The product of this experimentation
has as base the Telegram app, because of the ease of profile creation and also
because of it’s network popularity to the consumption of humoristic products and with
a large number of users.

Keywords: comedy 1. nonsense 2. parody  3. Keyword 4. spot 5..
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1 TUDO COMEÇOU HÁ UM TEMPO ATRÁS

Este trabalho é uma expressão das minhas vivências cotidianas, dos gestos

e da vida de pessoas ao meu redor. Venho de uma família classe média baixa da

periferia de Salvador, de maioria negra e feminina. Minhas experiências familiares,

junto com a literatura e a televisão, são o material-base para o desenvolvimento e

amadurecimento do meu senso de humor e, consequentemente, deste trabalho,

conforme vou tentar explicar em algumas linhas.

É viva na minha memória uma discussão recorrente em que eu, aos 7 anos

de idade, tentava “engatar” com meus primos mais velhos quando ia passar as férias

em Feira de Santana, Bahia. Implicava com eles, dizendo que o nome do animal

verde do jogo Super Mário era Yoshi. Eles me olhavam com desprezo, fazendo bico

e dizendo: “Não, é Dino”.

Pode parecer apenas uma discussão banal, mas, para mim, situações como

essa apresentavam uma diferença de mundos. Na época, não lia essa diferença

com todas as nuances com que leio hoje, mas sei que partilhávamos o nome

daquele personagem fictício de uma maneira diferente porque o vivenciávamos a

partir de lugares diferentes. Ponto. Está dada a maior característica da minha

vivência: a partilha marcada pelo desentendimento, alguma cisão, outras visões1. Foi

num terreno de muitas narrativas entre a escola particular que frequentava, meu

bairro preto e de periferia, o salão das Testemunhas de Jeová de meus avós

paternos, o catolicismo, uma forte relação com o candomblé de minha família

materna e a minha família do interior, que foi criado um pouco de mim.

Desde pequeno também gostava de me imaginar em cenas, de fazê-las

acontecer através da imaginação. Acho que se esboçava aí a minha carreira de

roteirista-não-roteirista — classe de pessoas que imaginam coisas, as ditam,

desenham com o corpo, falam para as pessoas, mas não as escrevem.

Ainda criança, fui apresentado ao humor dos adultos. Poucas coisas me

fizeram rir mais do que minha família por parte de mãe. As discussões eram sempre

bem humoradas, e o escrutínio, embebido de comédia. O que não retirava a

1 Essa ideia dialoga com as noções do filósofo Jacques Ranciére, especialmente quando ele se refere
ao desentendimento (ou dissenso) como característica da política. Para Ranciére, a produção de
consensos é marcada pela fratura, entre cortes, entre subjetividades e disputas, configurando
acordos sociais dominantes, mas não cordiais. Mais tarde, desenvolvo essas ideias de forma mais
pormenorizada.
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seriedade das coisas ditas. Hoje sei que a comédia é um ótimo recurso para falar

sério, sem retirar a importância e a verdade do que se diz.

Meus primos viviam me apresentando algo que eu, criança que vivia só e

em casa, não conhecia. Também viviam lembrando que eu era diferente. Meio

“fresco”, diziam. O que nada mais era que um jeito de nomear o fato de que eu era

feminino demais e me apresentava de um jeito distinto do deles. O curioso é que eu

me sentia diferente dos meus primos e isso me era lembrado o tempo todo. Ao

mesmo tempo, não era reconhecido pelo grupo de pessoas ao qual meus primos

achavam que eu pertencia — a classe média da minha escola particular. Tinha

dificuldade de estar com meus primos, mas, mesmo assim, me esforcei para fazer

parte. No final da adolescência, tendo mais conhecimento sobre mim e sobre eles,

foi mais fácil montar pontes, e eu consegui me inserir.

Desde pequeno, era fascinado por gente bem articulada e engraçada, pelas

diferentes formas que havia de chamar atenção de alguém, pelas modulações de

vozes e como algumas tias conseguiam alternar entre o semblante sério, o

caricatural e o dramático muito bem. Como era inseguro para me expressar, ou

apenas novo, ficava admirado com tantas formas de ser. Assistia à minha família

como um espetáculo e passei a fazer isso com outras pessoas também, com

personagens de filmes, com amigos, com gente na rua. Fui colecionando na

memória expressões, jeitos, falas.

Sinto que o fato de ter sido uma criança muito excluída do mundo criou um

espaço para observar as pessoas. Desse lugar “à parte”, criei uma zona de

observação. Posso dizer, na verdade, que meu humor é uma fotocopiadora. Não há

nada retirado como mágica. Tudo que faço é montagem. É meu primo Tiago,

misturado com o personagem de um filme, junto com os gestos que vi em uma

colega do terceiro ano escolar. Era muito atraído pelo brinquedo Lego, e é isso que

faço: monto coisas com o que tenho, para ver no que dá. Acabei virando um

colecionador de gestos. Talvez seja aí que busco minha originalidade e

autenticidade: na montagem.

Juntou-se a isso, meu grande interesse por quadrinhos, como Mafalda, do

Quino, e Hagar, O Horrível, de Dik Browne, ambos marcados por situações cômicas

cotidianas, embebidos de sarcasmo, acidez e com uma crítica ao mundo e às

atitudes das pessoas. Lembro de ler e reler diversas vezes Toda Mafalda, uma

coletânea de todos os quadrinhos da menina de Quino, e ficar fascinado pelo traço,
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pela forma como em três ou quatro quadros ele dizia tanto e expunha em desenhos

questões sociais tão delicadas e profundas.

Tinha o mesmo fascínio pelo texto de Luís Fernando Veríssimo, sua

habilidade com as palavras e a maneira peculiar de subverter o cotidiano e propor

situações nonsense. Nunca me esquecerei de A Espada, conto em que um menino

de 7 anos avisa os pais que foi escolhido para salvar o mundo e agora possui

superpoderes. Lembro também de ter lido várias vezes A Lei de Murphy e Outros

Motivos Por Que Tudo Dá Errado, de Arthur Bloch. Não me cansava daquela visão

ácida sobre o mundo e da maneira como o livro sintetizava um sentimento em

relação às frustrações e fracassos do cotidiano. Programas televisivos como TV

Pirata, Casseta e Planeta e Comédia MTV também contribuíram para minha

identificação com a acidez, a ironia e a paródia. Entrar em contato com esses

produtos foi uma parte muito feliz do meu crescimento.

Aos 15 anos, comecei a fazer teatro e experimentar estar em cenas, montar

as minhas com improviso e em exercícios rápidos de drama. Já fazia um pouco

disso na escola, mas quatro anos de oficinas dramáticas contribuíram com meu

processo de identificação com a criação humorística e aumentaram minha

sensibilidade no que diz respeito à atuação e à direção.

Pouco a pouco, o contato com o humor, com diferentes expressões de arte e

com toda a disputa de mundo colocada ao meu redor deixaram meu olhar treinado a

procurar sempre o contrário do que me é exposto, uma outra versão a concorrer

com o mundo que se colocava na minha frente. Tornou-me crítico. Não consigo

descrever ao certo como isso foi acontecendo.

Além disso, claro, ser provocado pelo humor me deixou bem-humorado.

Como nunca encontrei palavras para falar muito bem o que pensava e me sentia

temeroso do contato com o outro, usava humor para ter contato com as pessoas.

Garanto: o humor tem o potencial de unir as pessoas. Gostava de contar situações,

de chamar atenção para questões sérias com ironia e algum sarcasmo. Criava

paródias do mundo, fazia caricaturas das ações de terceiros. Até que, na sacada de

um apartamento, me imaginando um político com um discurso contraditório sobre

governar para todos, uma amiga apontou que isso que fazia de construir diálogos e

mundos nas cabeças das pessoas era roteiro. Pela primeira vez fui chamado de

roteirista sem ser roteirista.
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Neste trabalho, assumo o papel de roteirista e diretor em um projeto

experimental. Uso das minhas vivências e de terceiros, conforme descritas até aqui,

para dar forma a uma série de áudios. Cuscuz com Leite FM é um canal de humor

que será lançado no Telegram, com áudios parodiando anúncios e chamadas

televisivas. Neste trabalho entrego 11 peças com um minuto de duração em média.

Cada peça acompanha uma imagem, montagem gráfica, que faz referência à sua

narrativa. Serão lançados dois áudios por semana durante a primeira temporada,

que durará um mês e meio.

As peças usam do nonsense, humor e paródia para fazerem críticas ao

cotidiano e mostrarem minhas perspectivas sobre a sociedade. Através da comédia,

as peças brincam com as expectativas geradas por anúncios e chamadas de

televisão, rádio e cinema; criticam produtos midiáticos; e subvertem as lógicas de

produção, com objetivo de gerar o riso nas pessoas e levar temas que considero

relevantes socialmente para minha audiência, provocando-a a confrontar as

expectativas do senso comum.

1.1 O QUE ME TROUXE ATÉ AQUI?

Provocado pela amiga que me chamou de roteirista pela primeira vez e com

o costume de anotar ideias que tinha, não importava quais fossem, imaginei uma

série que se chamava Bahia, que falava sobre o estado, parodiando-o. Odiei a ideia.

Achei simplória. Clichê. Mas me atraía a expectativa de criar algo. A ideia de que

poderia desenvolver a proposta de uma novela ou uma série ficou na minha cabeça.

Nesse mesmo dia, imaginei uma colega de sala, que falava de uma maneira que

muito me tocava e, arriscaria dizer, de uma expressão negra das periferias de

Salvador, narrando a vida de uma personagem soteropolitana passando por um

drama qualquer do cotidiano, como a venda de uma casa na ilha de Itaparica, Bahia.

O drama era aumentado pela provocação de estar sendo narrado em clima de

expectativa, como é comum nos teasers de novela. A grande graça é que vi aquilo

como uma forma de transformar aquele cotidiano em novela. Me diverti muito nesse

dia.

O que esperava com aquilo era criticar o tipo de novela usualmente assistido

na televisão por nunca ser baiano, no sentido do que é baiano para mim, e fazer as
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pessoas rirem com esse impossível de uma novela soteropolitana nesses moldes.

Inclusive, imaginar teasers de uma novela que nunca vai acontecer e uma chamada

de novela com uma personagem de uma menina ambiciosa cujo maior traço de

ambição é querer mais feijão me faz rir até hoje.

Novelas fizeram parte de minha vida, mas nunca tiveram mais importância

do que na vida de ninguém. Sempre gostei de trailers, de comerciais; e todos

gostamos porque eles são feitos para nos provocar. Inclusive, que tristeza era

descobrir que o produto era ruim, que o filme não fazia sentido ou que a novela era

mal escrita. O bom do teaser, da chamada, da propaganda é a expectativa, a

possibilidade de ser muito bom, mesmo que não seja. Reconhecer a euforia e as

emoções que esses recursos da publicidade trazem foi o que me levou a Dendê e a

outros roteiros que estão no produto deste trabalho, Cuscuz com Leite FM.

“Dendê”. Foi assim que chamei os cinco roteiros de teasers da novela

homônima que escrevi em 2015. Dendê ficou no papel por muito tempo e faz parte

deste trabalho devido às experiências que tive ao cursar a disciplina optativa Temas

Especiais em Rádio, ministrada pelo professor Maurício Tavares, na Faculdade de

Comunicação da UFBA, onde pude experimentar a execução de roteiros. Na peça

de áudio A Cantina, por exemplo, parodio a atitude pouco cortês do dono da

lanchonete da faculdade ao torná-lo um personagem de um trailer de um filme de

terror. Em Denúncias da Facom, denuncio o elitismo e o descabimento da tentativa

de tamponar uma área de convívio dos estudantes por ela ser supostamente um

lugar de drogas e outras práticas ilícitas. No último caso, exagerei a situação da

tamponação da varandinha, nome dado a este espaço de convívio, dizendo que

crianças eram vendidas ao ar livre e que ali aconteciam rinhas de galo. Nessa

disciplina, pude ser roteirista, ajudar outras pessoas e opinar sobre humor.

Junto a essa experiência acadêmica, as contradições e os escrutínios de

diferentes perspectivas sobre a vida inspiraram e moldaram o humor que gera esse

trabalho. Faço parte de uma família de condições socioeconômicas e culturais

díspares. Sou um dos poucos homens de uma grande família a ter tido contato com

diversos espaços culturais, uma língua estrangeira e a universidade. Tive de lidar

com formações religiosas diferentes, com parte da família Testemunha de Jeová,

parte católica e todos sob influência, mesmo que não se deem conta, de religiões e

crenças africanas. Diferenças.
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Neste trabalho, essas diferenças desenharam perspectivas de mundo em

disputas que condicionaram um ponto de observação, onde exercitei humor. Humor

muito roubado do contato com meus pais, tios, tias e primos. Humor que me

confrontava, do qual muitas vezes fui alvo e que destacava conflitos, deixava claro

as disputas constitutivas do mundo. Defendo que existem humores marginalizados,

periféricos, que contam como o mundo é vasto, plural e dividido. Há quem diga que

existem camadas da população que não falam, mas falam sim. Desconfio da nossa

capacidade de ouvir outras vozes e de agir.

Interessante como o mundo constrói sua própria tragicomédia cheia de

contradições. A contradição de ver um anúncio publicitário de produtos de alto custo

em uma das cidades mais pobres do país, em dos países mais desiguais do mundo.

A contradição de anúncios de programas de televisão sobre cuidados com os filhos,

em uma família onde a maioria das mulheres trabalha todo o dia e quem cuidava

dos filhos eram meninas trazidas do interior para ter melhores, e ainda assim

precárias, condições de vida.

O mundo higienizado da TV, e até muitas vezes meu mundo de classe

média, de estudante de colégio particular e depois de universidade pública,

contrasta com o mundo dos meus primos, minhas tias, da vizinhança e, no final das

contas, contrasta também com o meu jeito. Tudo isso é risível e sério. Lembrando de

novo o que aprendi com minhas tias, falar em tom de comédia não retira a seriedade

das coisas. Desses espaços e lugares, nasceu Cuscuz com Leite FM.

1.2 POR QUE CUSCUZ COM LEITE?

O produto se dedica a paródias, à construção de comédia sobre anúncios, e

se inspira muito em Salvador, cidade do Nordeste, com um forte sentimento de

identidade sobre si. O cuscuz com leite, o prato, traz a ideia de mistura. Cuscuz é

um prato típico do nordeste, e ser misturado com leite, é uma das suas combinações

mais populares. As relações de sentimento com o prato típico, com algo popular e

acessível, e com a ideia de montagem e entrecruzamento dialogam com este

produto que trabalha intertextualidade e paródia, sendo também sobre afeto. Afeto

que tenho com o meu território e a maneira como o mundo ao redor me afeta. Além

disso, Cuscuz com Leite FM inspira algo lúdico e peculiar.
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O "FM" é usado por se tratar de um produto composto por áudio, como um

conjunto de peças baseadas em spots — recurso de anúncio publicitário da rádio.

Escolher um produto radiofônico foi uma forma de produzir os roteiros de dentro de

casa, respeitando o distanciamento social necessário no atual contexto da pandemia

de Covid-19 e explorando visualidades a partir da imaginação do ouvinte. "FM"

também é uma maneira humorada de lidar com esse produto composto por áudios

inspirados em spot que, no entanto, não é (ou é?) um produto de rádio, nem um

podcast, formatos mais usualmente associados ao trabalho com o som. Embora

também não sejam vídeos, as peças apresentadas têm como referências diferentes

expressões do rádio e do audiovisual.

Uso um recurso que pertence ao rádio (o spot), mas, na prática, me afasto

dele ao retirá-lo da rádio física e colocá-lo como objeto da minha imaginação. Utilizo

um recurso publicitário do rádio para outros fins narrativos e o coloco no Telegram,

em um canal que, conforme os recursos desse aplicativo, possui recursos

audiovisuais, mas não foi criado especificamente para esses fins. Rearranjo o uso

dos recursos e plataformas. O produto pode ser rádio, mas não é em sentidos

usuais e tradicionais. Tem programação, mas é intermitente, pois lanço áudios 2

vezes na semana. É radiofônico, mas a pretensão é testar esse limite, pois simula

características do audiovisual. Por isso o slogan “não. nós não somos uma rádio”. É

uma provocação.

No final das contas, achei uma boa oportunidade para brincar com a

criatividade e tensionar as referências dadas na disciplina optativa Temas Especiais

em Rádio, mencionada acima, junto com roteiros que já vinha desenvolvendo,

acrescentando-se ainda os que desenvolvi especificamente para este projeto. Pude

articular áudio com humor e nonsense, projetando uma experiência, que é

bem-humorada por si, de um canal de áudios de anúncios fictícios. Não encontraria

melhor nome para a junção de tantas coisas boas em um lugar só, de uma maneira

que considero afinada, do que Cuscuz com Leite FM.

Este memorial está dividido da seguinte maneira: no capítulo “Tudo

Começou Há Um Tempo Atrás”, descrevo como vivências me levaram até as bases

desse produto, no subcapítulo “O Que Me Trouxe Até Aqui” conto sobre o que me

levou às minhas escolhas criativas e descrevo o projeto e no subcapítulo “Por Que

Cuscuz Com Leite FM?”, justifico a escolha do nome e apresento o conteúdo dos

capítulos deste trabalho. No capítulo “As Bases Para Um Bom Cuscuz”, faço uma
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reflexão teórica sobre as bases temáticas do meu produto, com conceitos que

nortearam a formação deste produto e, no capítulo “ O Que É Cuscuz com Leite

FM?”, descrevo a produção do projeto, com seus roteiros e escolhas de formato. No

capítulo “Algumas Conclusões” disserto sobre os desdobramentos da realização do

projeto e o que espero para o seu futuro.
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2 AS BASES DE UM BOM CUSCUZ

2.1 PARTILHA, REPRESENTAÇÕES E CRIATIVIDADE

Em "O olhar opositor: mulheres negras espectadoras" (2019), bell hooks2

traz o conceito de olhar opositor ao comentar as representações brancas sobre os

negros nos Estados Unidos, mais precisamente a mulher negra. Para a autora, a

mulher negra, ao entrar em contato com representações problemáticas de

estereótipos negros, cria uma postura de resistência ao se opor ao que é colocado à

sua vista. Olhar, analisar, criticar, questionar o cinema estadunidense branco era

escolher não se identificar, defender suas subjetividades e colocar as narrativas

concorrentes àquelas postas pela dominação.

Para bell hooks, todo olhar tem um sentido político que pode estar

relacionado a uma confrontação. É desse olhar, que permite ao sujeito se colocar

ativamente diante dos poderes dominantes, que parto na construção deste trabalho.

Por partir de um incômodo com as relações com a representação e com as

diferentes partilhas de mundo no meu cotidiano, também parto do olhar opositor de

hooks para construir este produto. Ao criar mundos fictícios que, através do absurdo

e da comédia, parodiam as representações, mudam de lugar os papéis ou colocam

novos papéis, crio resistência, faço convocações, ajo politicamente em torno das

representações.

bell hooks aponta as relações de poder que perpassam raça e gênero, as

opressões e tensões que vivemos, mas que não é colocado por todos. Segundo a

autora, foram poucos os autores brancos, por exemplo, que se debruçaram a falar

das questões da representatividade negra no cinema dos Estados Unidos.

Ao ler Jacques Rancière, concluí que o que impede o mundo de ser

discutido com suas pluralidades, diferenças e partilhas é a escolha em crer em um

consenso universal sobre o humano, que ignora relações de opressão e suprime

pluralidades. "O estar-junto político é um estar-entre: entre identidades, entre

mundos” (RANCIÉRE, 1996, p. 136) e é marcado pelo desentendimento e por uma

relação problemática com um consenso hegemônico. Para Rancière, “a estética e a

2 Mantive o nome da autora com iniciais minúsculas, conforme sua prática e preferência pessoal e
política.
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política são maneiras de organizar o sensível: de dar a entender, de dar a ver, de

construir a visibilidade e a inteligibilidade dos acontecimentos” (id., p. 136).

Neste trabalho, converso com bell hooks, ao construir meu olhar opositor

sobre o mundo e me posicionar a partir dele, e com Ranciére, ao assumir o

desentendimento do mundo, propor outras organizações a partir do sensível e

construir uma visão sobre o que partilhamos. Converso também com a

argumentação de Stuart Hall sobre a relação entre identidade e representação: “É

somente pelo modo no qual representamos e imaginamos a nós mesmos que

chegamos a saber como nos constituímos e quem somos” (HALL, 2003, p. 346).

A partir de Hall, entendo que as representações podem também se

confrontar. Se é a partir do sensível e da estética que construímos nosso mundo, é a

partir da atuação e da intervenção no que Rancière denomina "partilha do sensível",

que podemos produzir outras interpretações e deslocar representações. No roteiro

“Maria”, apresento uma mulher branca da classe média alta de Salvador que morre

após uma sequência de atitudes para comprovar sua origem, em uma rua

movimentada da cidade de São Paulo. A peça no final alerta contra os riscos das

expressões perigosas de baianidade. A peça é o meu comentário sobre os

diferentes lugares de onde partilhamos uma ideia de território e pretende sugerir a

questão de se o fato de sermos todos nascidos na Bahia de fato nos permite evocar

a Bahia, terra dividida e composta imageticamente e concretamente por diferentes

sujeitos. Não nego a partilha sobre os sentidos da Bahia com ninguém, não poderia,

mas a partir de peças como essa quero tensionar as nossas relações na partilha do

mundo. Confrontar a nossa relação com as representações.

Esse confronto, essas relações plurais que procuro expor e construir,

também são discutidas por Rancière:

Uma comunidade de interrupções, de fraturas, pontuais e locais, pelas quais
a lógica igualitária vem separar de si mesma a comunidade policial. Ela é
uma comunidade de mundos de comunidade que são intervalos de
subjetivação: intervalos construídos entre identidades, entre locais e
lugares.(RANCIÉRE, 1996, p. 136)

Sendo assim, assumindo a vivência política, a situação na cidade e a

sociedade como fraturada, intermitente e complexa, é plausível que minha

perspectiva criativa de intervenção na partilha do sensível tenha me levado a peças
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como “Camilla da Pituba"”, anúncio fictício de uma essência de perfume, cujo nome

é o de uma menina de classe média e do bairro onde mora;. Em“Comuna”,

publicidade de um aplicativo fictício que promove uma revolução comunista para

pessoas que estão sem tempo, satirizo um estilo de vida da classe média alta, tido

como progressista e moralmente superior, e faço provocações quanto às soluções

pautadas no indivíduo e no sistema capitalista para problemas que são comunitários

e do próprio sistema capitalista. Em “Dendê"”, uma chamada de uma novela fictícia

em Salvador, crio a expectativa de uma novela onde nunca houve uma novela que

pautasse o cotidiano da população. São peças que fazem comentários sobre a

conjuntura social e suas tensionáveis relações.

Não haveria Cuscuz com Leite FM se não houvesse a vontade de sinalizar

incômodos com o mundo, se o meu sensível não houvesse se ligado ao mundo ao

redor e vice-versa para construir outras interpretações sobre ele. No primeiro

capítulo deste memorial, afirmo que não crio, e sim que faço montagens com o que

guardo na memória, mas isso é criação. Não se cria do nada. Criar e montar são

processos sensíveis da partilha com o mundo e é da relação com o mundo que

nosso sensível produz. Este trabalho é fruto da dialética entre o que o mundo me

traz e evidencia o vínculo entre invenção e apropriação de estéticas e estilos, entre

criação e montagem.

A consciência de estar no meu tempo me faz pensar sobre sua ação sobre

mim e naturalmente tenho vontade de dizê-lo através das formas que me competem.

Aqui escolhi o humor. Ostrower (1987) escreve: “Nessa integração que se dá de

potencialidades individuais com possibilidades culturais, a criatividade não seria

então senão a própria sensibilidade. O criativo do homem se daria ao nível sensível”.

(OSTROWER, 1987, p. 17) É a partir do que sinto e sintetizo que coloco aqui o

Cuscuz com Leite FM. Este trabalho é um exercício da minha sensibilidade, como

uma intervenção no que Rancière denomina "partilha do sensível".

2.2 COMÉDIA E RISO

Em seu livro A Cultura Popular na Idade Média, Bakhtin diz que:
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riso popular e suas formas constituem o campo menos estudado da criação
popular. A concepção estreita do caráter popular e do folclore, nascida na
época pré-romântica e concluída essencialmente por Herder e os
românticos, exclui quase totalmente a cultura específica da praça pública e
também o humor popular em toda a riqueza de suas manifestações.
(BAKHTIN, 1999, p.03)

Essa observação de Bahktin conversa com a que faço no início do primeiro

capítulo deste trabalho, quando digo que existe um humor marginal que não é

reconhecido ou é desprezado por alguns centros sociais (lugares de validação).

Esse humor marginalizado traz seu recorte de mundo e muito nos ajuda a pluralizar

o consenso sobre como somos em comunidade. Disputar outro mundo, expor

relações com o ambiente, testemunhar minha perspectiva sobre meu tempo são

pretensões desse trabalho humorístico. Esses objetivos estão em consonância com

as características do riso, segundo Driévniei Russi:

Exteriormente, em sua camada superficial, o riso deforma intencionalmente
o mundo, faz experimentos com ele, priva o mundo de explicações racionais
e ligações de causa e efeito, etc. Mas, destruindo, o riso ao mesmo tempo
constrói: ele cria o seu antimundo fantástico, que traz em si determinada
concepção do universo, determinada relação com a realidade ambiente.
Esta relação do riso com a realidade é variável nas diferentes épocas e em
diferentes povos (RUSSI, 1976, p. 192).

Em Cuscuz com Leite FM, busco abordar o meu tempo, a partir da minha

visão do mundo, conecto os que pensam como eu e exponho os discursos que

estão abertos e atravessam o nosso cotidiano. Em roteiros e produções como “De

Ladinho com o Tabu” e “Meu Acarajé, Minha vida”, respectivamente, exploro um

incômodo com discussões de grupos liberais com discursos positivistas e simplórios

sobre tabus da sociedade e crio um anúncio de um programa de governo que

financia comida. Ao buscar deformar e conceber mundos através do humor e da

paródia, me aproximo do riso, e, ao buscar falar do que me cerca, me aproximo da

comédia, que para Jaeger, “visa as realidades do seu tempo mais do que qualquer

outra arte” (2001, p. 414).

Propor o absurdo a partir do real, observar. A comédia neste trabalho

cumpre seus objetivos mais primários. Critico comportamentos e a moral em roteiros

como “Camilla da Pituba”, já citado, e “O Poder da Mulher que Ora”, onde imagino

uma publicidade de um livro religioso que orienta a amante a como agir

espiritualmente para se tornar esposa. O primeiro fala de comportamento, e o
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segundo carrega forte tom crítico a costumes morais e satiriza a relação das

entidades religiosas com livros que orientam a vida de seus seguidores.

Ao falar abertamente sobre temas que afetam grupos, seja pela moral ou

pelos costumes, converso com a noção de Bergson sobre o riso quando ele diz que

“o riso deve corresponder a certas exigências da vida comum. O riso deve ter uma

significação social" (Bergson, 2004, p. 6). Por me basear no real, no dito como mau,

como indigno, converso também com noções de comédia como a de Jaeger (2001,

p. 415), que diz: “a origem da comédia se encontra no incoercível impulso das

naturezas mais comuns, poderíamos até dizer, na tendência popular, realista,

observadora e crítica, que escolhe com predileção imitar o que é mau, censurável e

indigno”.

A comédia e o riso podem ser recursos para apresentar a ambivalência

humana, observar, falar de contradições. Na peça “Comuna”, um aplicativo de

pagamento mensal promete dar fim ao sistema capitalista para quem adquiri-lo. Uma

solução individual para um problema comunitário. Essa peça é uma crítica à maneira

como muitas vezes nos equivocamos em nossas ações, chegando à contradição.

Não cabe a mim dizer se esse equívoco é ingênuo ou não, mas, ao observá-lo de

fora, o comento desta maneira cínica e irônica através da ficção de um produto

revolucionário que pouparia o usuário do trabalho da revolução. Santos e Alves

dizem:

A ambivalência cômica consiste, paradoxalmente, na capacidade de
construir e desconstruir a um só tempo, rebaixar e soerguer, em apontar
para o início que sucede ao fim, o nascimento que decorre da morte, em
negar e afirmar por meio de um riso em que os expostos não se excluem;
ao revés, se complementam. A ambivalência é, pois, a multiplicidade e a
negação do dogmatismo, da verdade absoluta e do estático (SANTOS E
ALVES, 2012, p. 10)

A comédia carrega essa qualidade de se relacionar com nossos jogos

ilógicos, permite criar pontos entre nossas contradições.

2.3 INTERTEXTO E PARÓDIA

No capítulo anterior deste trabalho, trago uma breve discussão sobre a

criatividade, onde aponto que o processo criativo é fruto de seu meio. Essa definição

encontra apoio na visão de Carrascoza sobre o exercício criativo. Para ele, “os
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criativos atuam cortando, associando, unindo e, consequentemente, editando

informações que se encontram no repertório cultural da sociedade” (2007, p. 02).

Neste trabalho parto do repertório cultural de chamadas de novela, trailers, vivências

comuns de mundo e perspectivas entre díspares sobre o cotidiano para construir um

intertexto humorístico. Um texto montado por textos anteriores e posteriores, que se

baseia em um estilo de montagem textual para se referir a outro discurso. Nesse

sentido, trabalho com intertextualidades.

Ao intertexto que se refere ao estilo de um discurso de um texto anterior,

Bakhtin deu o nome de paródia. Estilisticamente, os roteiros deste produto fazem

referência a anúncios publicitários, trailers, chamadas de novelas, chamadas de

programas, campanhas e contam com o repertório presente na memória do ouvinte

para promover seu dialogismo e gerar o riso.

A publicidade já é um ambiente que se encarrega de criar seus produtos a

partir de textos de determinada esfera cultural e, ao escolher usar um anúncio

publicitário como base do tom satírico e humorado para este trabalho, sei que estou

mexendo com repertórios que convocam emoções, promovem expectativas.

Subverto um apanhado de textos que já promovem expectativa quebrando a

expectativa sobre eles para gerar humor. Assim converso com a noção de Bergson

sobre humor, que diz: “uma situação é invariavelmente cômica quando pertence

simultaneamente a duas séries de eventos independentes e é capaz de ser

interpretada a partir de dois significados diferentes ao mesmo tempo" (Bergson,

1980, p 46).

A partir dessa ocupação de dois lugares e conversa intertextual, procuro o

riso. O meu trabalho é intertextual e se aproxima da paródia e estilização que tem

como característica a palavra de duplo sentido que volta para o discurso de um outro

(Bakhtin, 1999). Em todo o Cuscuz com Leite FM, converso com a estrutura textual e

com os textos que compõem anúncios publicitários. Esse estar paralelo a um outro

estilo de texto é uma das características da paródia. Junto também as bases do

texto publicitário com as de outros textos para inverter ironicamente os discursos

conversando com a seguinte noção de Linda Hutcheon: "A paródia é, pois, uma

forma de imitação caracterizada por uma inversão irônica, nem sempre às custas do

texto parodiado" (1989, p. 17).
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2.4   NONSENSE

O nonsense aparece neste trabalho com duas funções. A primeira é fazer rir

a partir de algo inesperado, e a outra é criticar a realidade a partir de uma abstração

dela mesma, como um universo paralelo. Nesse sentido, meus procedimentos se

apoiam na seguinte definição:

Diz-se nonsense o discurso que inverte, ou mesmo refrange, as coerências
lógicas do mundo, como uma espécie de tela em que se projetam os
reflexos mais extraviados dos universos oníricos e simbólicos de adultos e
crianças, parcelas da nossa experiência que as superfícies da vigília por
vezes escondem ou negam, tempos da memória para além da consciência,
tempos por nascer, ou tempos nos subliminares espaços da morte.
(VASCONCELOS, 2004, p. 33)

Esse tipo de discurso se faz muito presente na maioria das peças de Cuscuz

com Leite FM na medida em que proponho um mundo paralelo ao que nos é

apresentado para criticá-lo. Em “Comuna”, por exemplo, crio um anúncio de

aplicativo que faz a revolução comunista por você por apenas R$ 29,90 por mês.

Com uma trilha que evoca o clima de soluções para a vida cotidiana, apresento um

produto comunista em moldes capitalistas. O produto a ser vendido é uma revolução

comunista, mas a postura do enunciado e do público é claramente individualista e

capitalizada. Estou brincando com lógicas em relação à estética e à ordem das

coisas, que nem consigo alcançar. Isso é um jogo. O jogo do nonsense:

Como todo o jogo, a construção nonsense é um elaborado xadrez de
possibilidades dentro dos complexos sistemas da língua e da lógica.
Rege-se por esquemas de auto-reflexão e refracção, tanto no que se refere
à utilização da linguagem como das referências intra e extra-textuais
(VASCONCELOS, 2004, p. 36).

Propor uma chamada de novela em Salvador, criar um anúncio de um

programa de financiamento de acarajés, trazer a ideia de um programa que trata da

inimizade entre uma cliente e sua manicure. As peças de áudio deste trabalho

imaginam um contrário do mundo para brincar com o seu modo de operação usual,

para refletir o seu usual, trazer o pensamento fora do comum. Essa é a natureza do

nonsense; “liga-se ao excêntrico e ao marginal, assim como se liga à razão imatura

da criança e à des-razão céptica ou eufórica do louco e do sábio” (VASCONCELOS,

2004, p. 33). Enlouquecer para discutir o que de fato é loucura. O nonsense é um
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bom recurso para falar desse mundo tomado por desentendimento, pois brinca com

os sentidos construídos nele, expondo suas incoerências e fragilidades.

3 O QUE É CUSCUZ COM LEITE FM?

Cuscuz Com Leite FM é um produto radiofônico humorístico que parodia

anúncios televisivos e peças publicitárias. Para este trabalho, 13 roteiros foram

escritos e 11 foram produzidos em formato de áudio. Cada peça tem entre 1 e 2

minutos de duração. Neste link https://t.me/joinchat/NQmIkLohlUs3Y2Ux , vocês

podem ter acesso ao canal do Telegram que ainda terá seu lançamento oficial. E no

link a seguir podem conferir as peças produzidas para a primeira temporada:

https://drive.google.com/drive/folders/1zWLsGyuv2ZJlkxVO6Z0iPeaN3VSA8O94?us

p=sharing.

Os roteiros escritos foram nomeados como:

ROTEIROS ESCRITOS

Meu Acarajé, Minha Vida

Comuna

Maria

De Ladinho com o Tabu

Camila: Da Pituba

UPA - Plantão de Brotas

Minha Manicure, Minha Inimiga

Sandra

Cuscuz Paulista

Constrangimentos

https://drive.google.com/drive/folders/1zWLsGyuv2ZJlkxVO6Z0iPeaN3VSA8O94?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zWLsGyuv2ZJlkxVO6Z0iPeaN3VSA8O94?usp=sharing
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Juliana

O Poder da Amante que Ora

Lúcia

Cuscuz com Leite FM

Desse total, foram produzidos:

Peças produzidas

Meu Acarajé, Minha Vida

Comuna

Maria

De Ladinho com o Tabu

Camila: Da Pituba

UPA - Plantão de Brotas

Minha Manicure, Minha Inimiga

Sandra

Cuscuz Paulista

Constrangimentos

O Poder da Amante que Ora

Os roteiros são baseados em programas de televisão, situações do cotidiano,

canais de mídia, em vivências na cidade de Salvador, observação de

comportamentos e na publicidade da rádio, os spots.
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As 11 peças produzidas serão postadas individualmente nas segundas e

quintas-feiras, em um canal do aplicativo de conversas Telegram. Cada peça será

acompanhada de uma capa e um texto pequeno de apresentação.

O canal terá temporadas e o objetivo é que a primeira delas tenha duração de

um mês e uma semana. Os roteiros não produzidos apontam para essa ideia de

temporadas e de tornar um canal um projeto de longo prazo. As capas terão a logo

do canal, mas não os nomes das peças. Fiz essa escolha estética pensando na

curiosidade gerada em torno das montagens que formam cada uma das 11 capas

que acompanham os áudios e se inspiram no caráter paródico de cada produto de

áudio.

3.1 O QUE EU TENHO A DIZER SOBRE ESSES ROTEIROS?

Todos os roteiros que criei têm como base a mescla entre a estética de spots,

chamadas de novela, anúncios publicitários. Abaixo, todos estão descritos na

íntegra, acompanhados de breves comentários sobre o que me inspirou a criá-los, e

suas respectivas capas — escolhidas e montadas a partir das referências das

peças, mas também a partir do que elas podiam inspirar.

Todas as capas tem um ar de montagem, de amontoado de referências,

porque conversam com o processo de criação criativa e técnica do áudio que

acompanham. Optei por mesclar referências, tentando concretizar a abstração que

senti com cada roteiro. As imagens escolhidas apontam indiretamente ou

diretamente para as peças de áudio, os materiais que inspiraram o projeto, uma fala

ou para o que de fato eu busquei parodiar ao escrever determinado roteiro. Optei por

não colocar os nomes das peças nos áudios por medo de perder capacidade

cômica. Além disso, no canal do Telegram, as capas irão acompanhadas de

pequenos textos de apresentação ao serem compartilhadas.

Na criação da marca, optei por um tom sóbrio com o objetivo de quebrar a

expectativa dos tons amenos da peça que representa o canal com o nome Cuscuz

com Leite FM.
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(Capa do produto Cuscuz com Leite FM)

3.1.1 De Ladinho com o Tabu

Locução Técnica

Narradora:
Colocamos um ser humano e um paulista frente
a frente para conversar:

Paulista:
- Mano, eu amo a Bahia!
Ser Humano:
- Boa tarde.
Paulista:
- A energia que vocês tem!
Ser Humano:
- Não entendi
Paulista:
- Baiano tem um jeito que chega
Ser Humano:
- Certo, eu me chamo Cecília, o seu nome é?

(barulho de duas cadeiras se ajeitando)
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Paulista:
- Mano, o sotaque. Eu amo esse sotaque
Ser Humano:
- Você consegue ouvir o que eu falo?
Paulista:
- Mano, eu tô saindo dessa conversa com uma
outra ideia de Bahia. Gratidão.

(barulho de cadeira arrastando e voz que dá
entender que o Paulista está saindo do
ambiente)

Narradora:
E nos arrependemos.

Narradora:
Quebrando o Tabu.
Toda semana um vídeo sem nuances, neoliberal
e equivocado sobre assuntos que devem sim
ser tratados, mas não pela gente.

O roteiro desta peça foi pensado como forma de parodiar discussões rasas e

que juntam pessoas que representam pontos antagônicos ou contrários de alguma

pauta pública. O roteiro surgiu da vontade de comentar o quanto essas situações

desejam sintetizar as discussões, resolvê-las em um lugar e tempo que não são

suficientes e que, em algum ponto, nos enganam com recursos dramáticos e

narrativas fechadas.

O paulista e o ser humano são personagens criados para exagerar essa

noção de contraponto e realçar o indivíduo classe média da capital paulistana como

essa figura excêntrica. O roteiro é uma crítica que parte do sentimento que tenho

quando assisto vídeos de canais de Youtube como o Quebrando o Tabu.

Imagem 1: Capa da peça "De ladinho com o tabu"
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Em sua capa (Imagem 1), faço referência direta à logo do canal Quebrando o

Tabu e adiciono a frase “mas devagarzinho” após o nome original para ironizar a

ação e objetivos desse grupo midiático.

3.1.2 Minha Manicure, Minha Inimiga

Locução Técnica

Mulher narra:
- Ela era minha manicure..

suspense dramático

Diálogo

Jéssica (surpresa e feliz):
Nossa, eu adorei, Lúcia.

Lúcia (grata):
Ah, Jéssica, é o meu ofício...

música que indica alegria nostálgica

Mulher narra:
Mas também a minha inimiga

Diálogo:
Jéssica: Lúcia?

Lúcia: Jéssica?!

Jéssica: Essa é minha farinheira...

Barulho de porta abrindo

e sons metálicos

Barulho de revelação

Narrador:
- Minha Manicure, Minha Inimiga.

Todas as quartas e sextas, acompanhe a
história de mulheres traídas por
profissionais a quem confiaram as suas
mãos

às 15 para às 9,
no discovery nam en nof.

Jéssica : Ela queria mais do que a minha cutícula

O roteiro de “Minha manicure, minha inimiga" partiu da observação de

chamadas de programa que via na TV por assinatura quando era adolescente.

Comecei me divertindo com as publicidades de programas bem segmentados sobre

pessoas escolhendo vestidos, dificuldades do dia a dia, confeiteiros, criação de

filhos, casais perigosos. Em algumas delas, havia um suspense e drama na
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narrativa. Observei que havia uma ironia acidental naqueles programas de assuntos

cotidianos, muitas vezes narrados em tom melodramático.

A partir daí, imaginei uma chamada de um programa pautado em mostrar as

histórias de mulheres de Salvador que tiveram problemas com suas manicures. Com

recursos dramáticos e de suspense, esta peça constrói expectativas. Em sua capa

(Imagem 2), há referência a esmaltes, que geralmente têm nomes lúdicos.

Imagem 2: Capa da peça "Minha Manicure, Minha Inimiga"

3.1.3 Comuna

Locução Técnica

Tiago:
Ei, David, quer fechar a BR com gente?
David:
Sem tempo, Irmão

Narrador:
Quer derrubar o estado burguês mas anda sem
tempo pra isso? Chegou o comuna.

por apenas 19,90 por mês o comuna faz a
revolução por você

Monte piquetes, faça greves.

Organize-se num partido ou coletivo

Assassine a classe corporativa corrupta que
envenena o planeta.

Isso mesmo com o Comuna você revoluciona
sem sair de casa.

(trilha sonora de comercial com soluções para
vida)

(sons de multidão)

(sons de discussão)

(sonhos de guilhotina e homens gritando)
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Tiago:
ei, David,  você só se importa com sua start up,
né?
David:
Será?

Este roteiro foi escrito a partir do incômodo com minha própria individualidade

e com o mundo que me cerca após a leitura de meme sobre soluções para como

salvar o planeta. No meme, havia formas de resolver a crise climática, que iam num

crescendo revolucionário, culminando na execução de bilionários.

"Comuna" vende essa ideia e, ao mesmo tempo, ironiza a nossa postura

diante da urgência de problemas coletivos É um aplicativo que faz a revolução por

você e permite mudar o mundo sem sair de casa.

Imagem 3: Capa da peça "Comuna"

Na capa (Imagem 3) trago uma trabalhadora do campo de um dos países da

antiga União Soviética junto com recursos gráficos, que dão a idéia de um aplicativo

a ser baixado no celular.

3.1.4 Maria

Locução Técnica

Amigos conversando na rua.
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Carioca (Mariana):
Cara, tava agora na Paulista e descobri que a
Maria é baiana.
Paulista (Mariana):
Como assim? Maria, você é baiana?
Maria (Alessandra e Lara):
Claro que sou.
Carioca:
Mentira, como é que ela é baiana e branquinha
assim…
Maria:
Minha bisa era negra, bê.
Paulista:
Nossa, Má, eu tô passada!
Maria:
Eu fui criada nos playgrounds de Amaralina.
Paulista:
Joga uma capoeira aí

Barulho de jogo e berimbau

Carioca:
Expressa sua baianidade nagô
Maria cantarola “Salvador, Bahia, Território
africano”

Paulista:
Agora reage a uma coisa estranha.
Maria:
Oxente!
Carioca:
Samba aí no meio da rua para gente sentir isso
que vem de você
Maria:
Pera… (de longe) olha aqui ó! Isso é de
Cachoeira.

Barulho samba de roda
seguidos de barulho de buzina, batida de carro
em um corpo.

Carioca e Paulista:
Maria. (lamento)

Narradora:
Pode ser baiano, pode até se dizer nagô, mas
pelo amor de Deus, tome cuidado ao fazer isso.
Se preserve
Uma campanha da PROLENE: uma associação
com nome de pró de maternal de  combate a
expressões perigosas de baianidade.

“Maria” nasceu dos tensionamentos em torno das convocações que a

identificação com o território Bahia traz, as tensões de classe, raça e gênero. Em

“Maria”, busco de maneira ácida e irônica provocar a noção de baianidade e a forma

como cada um a invoca. A intenção é demonstrar que há uma disputa em torno
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desse “somos todos daqui”. Nesse roteiro, abuso do nonsense ao me referir ao

modo que algumas mulheres ao meu redor falam e dão conselhos. A narradora é

uma mulher sóbria e séria, mas com uma leve candura ao pedir que se tome

cuidado com as expressões de baianidade. “Expressão” no texto também ganha um

tom concreto, pois “Maria” morre no processo em que tenta comprovar e expor sua

origem.

Imagem 4: Capa da peça "Maria"

A capa de “Maria” (Imagem 4) é uma referência à cidade de São Paulo, onde

se passa a cena do áudio, ao lado de um dos símbolos do carnaval de Salvador, a

bebida chamada “príncipe maluco”. A imagem traduz a sensação de deslocamento

que “Maria” propõe.

3.1.5 Constrangimentos

Locução Técnica

Música de introdução de programa intelectual

Laura (em tom de apresentação):
Hoje a gente tá aqui com o Paulo, ator, professor,
cientista político que acabou de lançar o romance a
árvore

Paulo: Obrigado. Palmas discretas
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Laura: (em tom de entrevista):
Paulo, no livro, você monta muito bem a relação entre
pai e  filho com todas nuances que é a formação
repleta de entraves entre figuras masculinas, seus
desejos e anseios em uma sociedade que parece que
a qualquer momento os vai devorar. Você acha que foi
da relação extrema oposta, de abandono do seu filho,
o Renato,
a gente trouxe ele aqui
,que veio essa construção, do nada que você fez,
nasceu essa ideia.

Paulo:
Como?

Laura :
Não diz ainda. Guarda.
Para comentar seu livro, trouxe ele, Alexandre,
jornalista. Obrigado, por tá aqui com gente.
Pra esmiuçar essa relação entre você e seu filho e o
livro e dar conta disso: trouxe Márcia, estudante EAD
de psicologia da Anhanguera.

Laura:
Meu Deus…
Antes,só mais um adendo: dois anos sem pensão e
abandono parental é disso que o filho do paulo o
acusa…

Laura narra:
Constrangido? Eu também..
Contradições, atitudes antiéticas, embaraços.
Todas as terças e sêxtas, eu te espero em
Constrangimentos
sempre às 18h no discovery ramo in relf

música discreta de programa de entrevistas
papo cabeça da TV

“Constrangimentos” foi criado a partir de várias experiências. A primeira delas

foi perceber situações cotidianas nas quais somente eu ficava constrangido. Para

mim, aquelas situações eram como assistir a algo que ninguém mais compartilhava

por estar alheio ao sentido daquele ridículo. Então comecei a imaginar um programa

com uma apresentadora intelectual, elegante, mas que se comporta com um certo

descaso aos sentimentos das pessoas. Com isso, surge também outro personagem

(o escritor) sendo escrutinado pela apresentadora.
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Não ter que dar conta do imbróglio criado nos diálogos ao quebrar a

expectativa e mostrar uma chamada gerando uma expectativa por cima disso é o

que mais me atrai na montagem da maioria desses roteiros.

Imagem 5 Capa da peça “Constrangimentos”

Na capa de "Constrangimentos" (Imagem 5), a foto de Marília Gabriela,

famosa apresentadora de programas de entrevistas, foi retirada do momento exato

de sua reação a uma fala do pastor, extremista religioso, Silas Malafaia, durante

uma entrevista concedida à ela.

3.1.6. Meu Acarajé, Minha Vida

Locução Técnica

Transeunte:
Licença, quanto é o acarajé?
Baiana:
20 reais
Transeunte:
Poxa, caro
Baiana:
Mas a gente financia
Transeunte:
Financia

Narrador:
Preços do dendê subindo e os acarajé
inflacionando
Chegou o meu acarajé, minha vida

(música esperançosa de programa de governo)
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[som de óleo fritando]

Narrador:
Financie seu acarajé em até 36 vezes

[barulho de algo crocante que lembra acarajé]

Transeunte 2:
Eu não tinha nada, aí financiei e o meu veio
com camarão

Narrador:
Conquiste seu acarajé

Transeuntes 3:
Hoje eu tenho meu acarajé e a minha coquinha

Narrador:
Acarajé sem camarão com condições especiais
para aposentados
e pensionistas! Sinta de novo o gostinho do
dendê com parcelas que cabem no seu bolso!

(fim da música esperançosa de propaganda de
programa social de governo)

Homem:
Meu acarajé, minha vida!

“Meu Acarajé, Minha Vida” se baseia em anúncios para financiamento da

casa própria. A peça foi inspirada no incômodo com o preço do acarajé em alguns

lugares de Salvador, mas também na situação econômica atual, a falta de empregos

e a inflação de alimentos. Criei um mundo fictício onde precisamos e naturalizamos

o financiamento do acarajé. Por se tratar de um prato popular e de fácil acesso em

lugares mais periféricos, é absurdo existir um financiamento para o produto, mas por

vivermos em uma conjuntura econômica frágil, também é criada uma identificação,

um sentimento de que do jeito que as coisas vão, podemos chegar lá.
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Imagem 6: Capa da peça “Meu Acarajé, Minha Vida”

Na capa de “Meu Acarajé, Minha Vida” (Imagem 6), trago um acarajé

acompanhado de um refrigerante no horizonte do famoso quadro “O Grito”, de

Edvard Munch, para tentar fazer uma alusão ao absurdo da peça.

3.1.7. Cuscuz paulista

Locução Técnica

Narrador:
Um convite

Mariana:
-Você quer comer alguma coisa?
A pessoa que fala com Mariana:
-Claro

( barulho de panelas na cozinha)

Narrador:
Perigoso

A pessoa que fala com Mariana:
- Mariana, que coisa é essa?

Mariana:
- Não, menino, é que você nunca deve

ter comido

(sonoplastia de tensão)

Narrador:
Em Junho

Mariana:
- ah, o meu braço !!!

A pessoa que fala com Mariana:

(barulho de sangue escorrendo)
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- Mariana, o que você fez?

Narrador:
Evite melhorar o que já está bom

Jornalista:
- A anomalia criada numa cozinha por

uma, vamos chamar assim, cidadã
sudestina, tomou a região do Dique do
Tororó e campo da pólvora e já ameaça
chegar à região do iguatemi

Transeunte
- Salve-se quem puder!

(sirenes, barulho de explosões e correria,
mísseis, helicópteros)

Narrador:
E acompanhe a estreia de :

Transeunte 2:
- o que aquilo entro os flocos de milho?

Transeunte 3:
- PIMENTÃO! CORRAM!

(barulho de monstro gigante ou de algo meio
como o alien)

Narrador:
CUSCUZ PAULISTA!

(barulho de finalização de tensão haha)

 
O roteiro acima foi escrito a partir da descoberta, ao usar o Twitter, de que

existe uma certa ojeriza com a forma como o cuscuz é preparado no estado de São

Paulo. Fiz da peça uma oportunidade de sintetizar um sentimento de um grupo e

para trazer as tensões e estereótipos que cruzam Bahia e São Paulo.

É preciso pontuar que o cuscuz paulista é um prato de origem indígena, um

patrimônio de um grupo. Essa peça não partiu de um ataque ao prato, mas da

observação de um comportamento que tem raiz nas tensões de poder entre grupos

diferentes e suas identificações com o território.
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Imagem 7: Capa da peça “Cuscuz Paulista”

Na capa de “Cuscuz Paulista” (Imagem 7), trago um cuscuz paulista em forma

do personagem Godzilla para fazer alusão a monstros famosos do cinema.

3.1.8 O Poder da Amante que Ora

Locução Técnica

( toque de celular)

Mulher:
Oi, Nêgo.
Edmilson:
Ó, nega, tô falando baixo porque daqui a pouco
a Lia chega. Saudades, viu. Vou te dizer: não tô
aguentando, Lia deu pra dizer agora que não
gosta do meu cheiro que vai se mudar com as
crianças para o interior
Mulher:
Pelo amor de Jesus, Edmilson, saia desse
casamento, essa mulher humilha você.
Edmilson:
Nega,  não consigo, parece que eu tô preso
nisso, mas ó, eu te amo

Edmilson:
Vou ter que desligar, nega, me desculpe.

porta abrindo e fechando, barulho de chaves
(ouve se ao fundo um “e aí, bonito?”)

Narradora:

Deus não te escolheu para ser a outra e se o
matrimônio do seu varão não anda bem, você,
mulher de triunfos, tem que clamar.
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(ouve-se um “aleluia”)

Narradora: O Poder da Amante Que Ora, um
livro com os melhores louvores e orações pra
você que sabe onde quer estar.

(ouve se um “Ô glória!” ao fundo)

Narradora: Se ajoelhe, seja discreta e ore

(ouve-se alguém falando “em línguas” ao fundo)

Narrador: Nada é blindado contra o poder de
Jeová

(ouve se “ levanta, serva do senhor!” )

Narrador: Um lançamento da Editora Nova
Judá - Atravessando muros, construindo novos
tempos.

Temos um livro para a esposa, um livro para o marido, mas e a amante? “O

Poder da Amante que Ora” é uma peça nonsense inspirada em um best seller

religioso famoso com orientações espirituais para mulheres, chamado O Poder da

Mulher Que Ora, de Stormie Omartian.

Quando escrevi, imaginei os grupos de pessoas a quem faltava a editoria

religiosa prestar auxílio. Também pensei em fazer uma sátira as bases morais do

casamento e as práticas mercadológicas de igrejas protestantes.

Imagem 8: Capa da peça “O Poder da Amante que Ora”
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Na capa (Imagem 8), transformei a logo da Igreja Universal do Reino de Deus.

Substitui o texto “Jesus Cristo é O Senhor” por “Jesus Te Entende”, como uma frase

de incentivo aos consumidores do livro fictício Poder da Amante Que Ora.

3.1.9 UPA - Plantão de Brotas

Locução: Técnica

NARRADORA: Na rua jardim madalena,
próximo ao INSS, fica a unidade de pronto
atendimento de brotas - UPA
Mas o que é uma upa?

[SOM DE PORTA ABRINDO - BARULHO DE
MACA CORRENDO]

ENFERMEIRO: Doutora Lúcia, rápido

NARRADORA: Trabalhando em um plantão na
upa de brotas, Lúcia se apaixona por Wallace,
um dançarino de fit dance

( uma conversa numa sala)

Lúcia: Eu tenho uma má notícia para você
WALLACE: O quê, vei?
Lúcia: Do jeito que seu joelho vai, você não vai
poder dar mais nem mais um passinho.

[ ALGUM SOM QUE INDIQUE FIM DE
SONHOS E SURPRESA]

NARRADORA: Que após uma lesão no
menisco tem que lidar com o seu  ambicioso
patrão, o empresário sociopata :o big boss

(som metálico que indica corte)

BIG BOSS: Você está demitido
WALLACE: Mas eu nem era contratado

[SOM DE AMBULÂNCIA]

NARRADORA: De hoje a oitokj, eu convido
você a viver sua nova série médica baiana.

(barulhos aleatórios de hospital)

NARRADORA: Dramas
PACIENTE: EU PRECISO DE UM ATESTADO!

(alguma trilha sonora de séries de emergência)
(som de macas)

NARRADORA: Situações.
PACIENTE:Oh, nega, você viu o médico?

(coração batendo)
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MÉDICA: Eu sou a médica

NARRADORA: Complicações.
PACIENTE:hmmm, é que a gente vê assim né
MÉDICA: Com o jaleco escrito médica?
Entendi.

(som de desfibrilador)

NARRADORA: Tragédias
PACIENTE: EU QUERO A MINHA FARINHEIRA
RECEPCIONISTA: Moça, isso aqui é uma a
upa!

(som de alto falante: por favor, doutor wallace,
comparecer a recepção)

NARRADORA: Próxima semana não perca a
estreia da sua nova febre local.
Defenda o sus, passe pela triagem e se prepare
para viver ou viver em
UPA: PLANTÃO DE BROTAS

[SOM DE FALTA DE BATIMENTOS CARDÍACO]

A premissa de “Upa - Plantão de Brotas” foi imaginar uma super produção

seriada em Salvador, se debruçando sobre narrativas peculiares daqui. Além disso,

o roteiro se inspira em chamadas de séries americanas como Grey 's Anatomy. Esse

roteiro é um jogo entre as peculiaridades de Salvador, chamadas de série,

expectativas em relação a uma produção regional e os limites da representação

midiática. Visto que a TV aberta segue as suas lógicas de produção, que por vezes

são excludentes e com limites de pluralidade, imaginar uma série tão específica

carrega um forte tom cômico.

.
Imagem 9: Capa da peça “Upa - Plantão de Brotas”
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Nesta capa (Imagem 9) trago um dançarino de um grupo famoso de dança de

Salvador performando no meio de um corredor de hospital e sendo observado por

um médico. A peça faz alusão a um dos personagens citados na chamada fictícia.

3.1.10 E-coach

Locução Técnica

Silvia: ...eu me sinto insuficiente até
para ser odiada, sabe? É como seu não
conseguisse deixar de ser a filha
desprezada pelo pai alcoólatra e criada
pela mãe insegura com sua imagem
que preferia os filhos da irmã.

COACH: Bom... Silvia, primeira sessão,
eu reconheço que você se apropria de
uma maneira muito consciente das suas
questões. Te senti lúcida, mas eu
preciso te interpelar: você se ama?

SILVIA: Como?
COACH: Você já tentou se amar?
COACH: ...E coach, por favor,  você
pode levantar do divã, Silvia. Volte
quando você tomar a decisão de se
amar.

SILVIA: Certo. Mas eu… eu estou
confusa...eu... continuo pagando?
COACH: Como acordado.
SILVIA: Obrigada.
COACH: Não me agradeça ainda!

(barulho de passos até a porta)

NARRADORA:
Ou é Coach ou é psicólogo. Só o
segundo é uma profissão. Pesquise
bem antes de procurar ajuda de um
especialista.
Um alerta da associação de procura,
perseguição, difamação e combate a
atitude coaching.
APPDCAC
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O roteiro acima é uma crítica à profissão do coach, profissão que é uma

espécie de guia de vida de um indivíduo. Nesse texto reflito sobre a superficialidade

com que tratamos certos temas do nosso subjetivo e brinco com esse absurdo que

seria um psicanalista e um coach na mesma figura. Trago mais uma vez o nonsense

em diversos aspectos, inclusive na criação de uma associação fictícia de combate à

cultura coaching.

3.1.11 “Juliana”, "Lúcia" e “Sandra”

Roteiro de “Juliana”

Locução Técnica

NARRAÇÃO
Mesmo indignada com pessoas que cantarolam
o trecho “Juliana não quer sambar” da música
Juliana do Raça Pura quando a conhecem,
Juliana se entretinha consigo mesma ao pensar
no trocadilho criado pelo nome da linha de
ônibus Lapa/Barra...

(barulho de rua, barulho de ônibus, um
ambulante vendendo amendoim)

JULIANA
Lapa/barra, Lá pa barra ,”você vai pra onde”,lá
pa barra...ó que desgrama…

(sonoplastia dramática de tensão)

NARRAÇÃO
Situações
Jogos de palavras.
Elucubrações
Juliana tem que achar alguma alegria nessa
vida, mas... Que alegria você terá quando
estrear ele, o seu novo desejo das 15 para as
9?
De hoje a oito, se permita sentir alguma emoção
ao se dar conta do seu novo tele romance
baiano... Dendê.

(sonoplastia dramática sensacional em
progressão)

Roteiro de “Lúcia”

Locução Técnica
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Narradora:
Com calor, indignada e mancomunada com
grandes empreiteiras que tem planos para ilha
depois da ponte, Lúcia é uma menina
ambiciosa:

(barulho de panelas e de uma mulher na
cozinha/ cortando quiabos)

(barulho de pessoa entrando na cozinha)

Mãe:
Lúcia, minha filha, sua mãe tá quase
conseguindo vender a casa de gameleira

(barulho de copo sendo jogado no chão)

Lúcia:
Eu já te disse que a casa de itaparica não será
vendida, minha mãe

Mãe:
Então compre ela, Lúcia!

Narradora

Lúcia quer porque quer a casa de Itaparica e
não irá considerar ninguém

mas

o que você vai querer com todas as suas
forças, quando estrear ele,  o seu novo motivo
de viver das 15
paras às nove... de hoje a oito, queira mais e
tome posse de Dendê

(barulho que parece um chiado e vai subindo de
volume e que entrega sensação de tensão)

Roteiro de “Sandra”

Locução Técnica

(Sons de ponto de ônibus)

NARRAÇÃO:
Tendo quitado suas dívidas junto ao Hipercard e
ainda sem entender a real dimensão (do
significado) da saída do Bell do Chiclete, Sandra
retorna à Cajazeiras atrás de apenas de uma
coisa...

SANDRA:
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Vingança! Não quero saber, minha mãe ! Eu
tinha corrido igual a uma desesperada até
aquele ponto e ele arrastou mesmo assim

MÃE:
Sandra, já fazem 11 anos.

SANDRA:
11 anos. 4 horas, 26 minutos e 40 segundos.

(som de tensão)

NARRAÇÃO:
Personagens reais, gente como a gente, gente
mesmo, gente “gente”, gente que a gente vê
que é a gente...

(sons de lugares diferentes da cidade)

De hoje a oito, não vá todo afobado, mas
também não vá chegar depois, porque se não
você não vai achar...
Estreia ela a sua nova delicinha das 15 para as
9...
Sandra estará atrás de vingança, mas do que
você estará atrás quando estrear Dendê?

Os três roteiros fazem parte de uma série que criei ao imaginar uma novela

fictícia chamada Dendê. Com eles, elaborei como situações do cotidiano poderiam

ser dramatizadas e narradas a ponto de soarem folhetinescas. Meu objetivo é rir

dessa expectativa e dessa chamada que sensacionaliza e hiperdramatiza ações

corriqueiras. Além disso, exploro a figura do narrador da chamada de novela,

trazendo mais exagero à sua fala e fazendo-o mais provocativo e incisivo.
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Imagem 10: capa da peça “Sandra”

Na imagem de capa da peça “Sandra” (Imagem 10), trago um famoso ator de

novelas globais como motorista de ônibus para fazer alusão à cena em que a

personagem Sandra foi abandonada em uma parada obrigatória por um motorista.

3.1.12 Nova Bahia FM

Locução Técnica

Música “Tu vai andando Boba” vai diminuindo de
volume.

Locutor:
Você acaba de ouvir Iago Danadinho, contando a
história de um menor de idade que se apaixona
por uma mulher mais velha, tenta compra la em
busca de sexo e, frustrado, nega transporte de
volta  por vingança. Canção  auto denúncia “Tu
Vai Andando Boba”.

música de fundo de rádio

Locutor:
Agora são 05:03 e você fica com o mais novo
sucesso do Maestro, Se Deu Sol é Mar. Onde
ele narra com extrema sensibilidade o
sentimento de viver cada domingo em uma
lancha.

“Se Deus Sol é Mar” começa a tocar mais alto e,
após um instante, vai diminuindo.
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Locutor:
NOVA BAHIA Fm. De fato, popular. Com certeza,
brasileira.

A partir da escuta de rádios com programação tidas como de alto padrão,

como Nova Brasil FM, criei esse roteiro onde o apresentador tem um tom de voz

ameno e sempre faz uma leitura minuciosa de letras do cancioneiro popular de

Salvador, pagode, brega funk, forrós e outros.

3.1.13 Camilla da Pituba

LOCUÇÃO TÉCNICA

NARRADOR:
Direto dos playgrounds da avenida paulo sexto,
eis que chega a sua nova fragrância classe
média

[violino ao fundo]

VOZ SEXY SUSSURRANTE:
Camila   (pausa sexy de comercial)  da pituba

NARRADOR:
Ela é vegana

CAMILA:
Meu canudo é ecológico.

(barulho de bolsa)

VOZ SEXY SUSSURRANTE:
Camila

NARRADOR:
Crédito ou débito
CAMILA:
Débito. Sempre débito

VOZ SEXY SUSSURRANTE:
Camila

NARRADOR:
Essa noite ela brigou com o pais, ela vai pegar o
carro dela
CAMILA (séria e triste):
Vou comer um japa
VOZ SEXY SUSSURRANTE:
Camila

( copos quebrando, pessoas discutindo)
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NARRADOR:
Ela lê
CAMIILA:
A Arte de Ligar o Foda-se

VOZ SEXY SUSSURRANTE:
Camila

NARRADOR:
Ela só come hambúrgueres artesanais:
CAMILA:
sem glúten, por favor (na hamburgueria)

VOZ SEXY SUSSURRANTE:
Camila

NARRADOR:
Os pais são brancos, os avós são italianos e os
bisavós portugueses mas quando é conveniente
:
CAMILA:
Eu vivo minha baianidade nagô

NARRADOR:
Ela diz algo, ela muda mundo
Camilla:
Racismo é ruim.
Narrador:
Camilla
Narradora:
Essa noite, antes de ligar o ar condicionado,

PASSANTE:
Camila, ações individuais não vão salvar
planeta!
CAMILA (furtiva/evasiva/misteriosa):
Eu não me importo.

(barulho de corrida em uma rua molhada)

(barulho de corria pequena e carro ligando e
saindo)

NARRADOR:
viva as contradições, salve uma tartaruga e
assuma seus privilégios ao entrar em contato
com sua nova fragrância

Dos mesmos criadores de júlia da graça e
Bruna do Alto do Itaigara

VOZ SEXY: Camila… da Pituba

“Camilla da Pituba” é uma sátira sobre os jovens de classe média alta da

cidade de Salvador. Nessa peça, faço um comentário sobre as ações individuais, a
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alienação e o distanciamento da realidade em relação à maioria pobre da população,

de uma jovem liberal que vive no bairro classe média da Pituba.

Imagem 11: Capa da peça “Camila: Da Pituba”

Na capa (Imagem 11), trago uma imagem da ex-participante de reality show

Rafa Kalimann, famosa por postar fotos com pessoas miseráveis em missões

humanitárias no continente africano. Ela está com o rosto pixelado e uma camisa do

Baianasystem, grupo muito popular entre jovens classe média que se consideram

progressistas.

3.2 COMO FIZ MEU CUSCUZ

As gravações dos áudios que compõem Cuscuz com Leite FM foram feitas

entre janeiro e maio de 2021 e contaram com a minha direção e roteirização. Nas

vozes, contei com voluntários (vide tabela página 50). Na edição, contei com Gabriel

Caino em “Comuna” e Gess Alencar na edição das demais peças.

Todos os áudios foram gravados no celular de cada convidado. O processo

desta parte da produção acontecia da seguinte forma: o roteiro e áudio-base com a

intenção era enviado para o convidado, amigos e parentes, junto com a indicação do

papel para o qual ele deveria dar voz. O convidado enviava seus primeiros áudios e,

a partir daí, eu fazia indicações e direções até chegar na interpretação que queria

para compor o roteiro. Nem todo convidado teve seu trabalho usado, pois nem



51

sempre conseguia o ideal para cada peça. Já em outras situações, o convidado

mudou o tom da peça, sendo sua participação essencial para execução e indicação

de sua estética.

Optei por não usar atores profissionais por considerar que essa classe traz

consigo comportamentos em relação à voz que retirava o tom orgânico deste

trabalho. Queria algo leve, espontâneo e que lembrasse uma maneira de se

expressar cotidiana. Muitos atores comumente trabalham a voz de um modo que

não conseguem alcançar o que eu desejava.

Quando convidados não-atores tentaram construir um modo fora da estética

idealizada para a peça e construir personagens com a voz que não condizia com o

material que queria colher, dirigi essas pessoas, pedi que se imaginassem na

situação e agissem de maneira orgânica, pois o que queria delas era justamente

suas vozes naturais, do dia a dia. Esse processo foi custoso, mas contribuiu para o

refino do trabalho, já que uma intenção acidental acabava por ser incorporada ao

projeto.

Após a gravação dos áudios, eu os organizei em pastas para serem editados.

Os primeiros processos de edição mostraram que era preciso ter bastante cuidado

no momento de orientar os convidados no modo em que colhiam os áudios, com

atenção ao silêncio, proximidade do microfone e ambientação. Alguns projetos neste

primeiro momento precisaram ser refeitos. Orientava sempre que gravassem o áudio

com um lençol cobrindo todo o corpo, em cima de um móvel acolchoado, com o

microfone do aparelho usado para captação do áudio sem contato direto com a boca

para evitar ruídos. Ainda assim, tive muitos problemas, mas esse direcionamento e

método ajudou na melhora da qualidade dos áudios recebidos.

Minhas escolhas estéticas na edição foram guiadas pelo processo em si, com

as experimentações da edição, memória do que tinha ouvido e queria que fosse

reproduzido na peça executada e pela sugestão da editora Gess Alencar. O

programa de edição usado foi o Audacity, um software livre. Segue elenco completo

das peças produzidas:

Episódio Vozes (Personagens)

CAMILA: DA PITUBA Mariana Trindade (Camila)

Tiago Antunes (Narrador)



52

Bruno Luiz (Vozes de apoio)

COMUNA Vitor Caino (David)

Tiago Antunes (Narrador)

CONSTRANGIMENTOS Mariana Trindade (Laura)

Tiago Antunes (Paulo)

CUSCUZ PAULISTA Bruno Luiz (Jornalista)

Hilário Zeferino (Transeunte 1)

Hugo Elias (Vozes de fundo)

Levy Telles (Vozes de fundo)

Matheus Buranelli (Pessoa que fala com
Mariana)

Matheus Carvalho (Transeunte 2)

Tiago Antunes (Narrador)

DE LADINHO COM O TABU Ana Cecília Rodrigues (Ser humano)

Igor Passador (Paulista)

Tiago Antunes (Narrador)

MARIA
Ana Cecília Rodrigues (Narradora)

Sabrina Fiuzza (Paulista)

Ivie Leone (Maria)

Igor Passador (Carioca)

MEU ACARAJÉ, MINHA VIDA Alessandra Oliveira

Audevan Caiçara

Daruych Rachid

Tiago Antunes

MINHA MANICURE, MINHA INIMIGA Hilza Cordeiro (Lúcia)

Lara Rodrigues (Jéssica)

Tiago Antunes (Narrador)

O PODER DA AMANTE QUE ORA Antônio Antunes (vozes de apoio)



53

Daniel Sousa (vozes de apoio)

Mariana Freire (Amante)

Matheus Carvalho (Edmilson)

Tamar Antunes (Esposa)

Tiago Antunes (Narrador)

Thais do Brega (vozes de apoio)

SANDRA Lara Rodrigues (Sandra)

Tiago Antunes (Narrador e Mãe)

UPA - PLANTÃO DE BROTAS Daniel Sousa (Wallace)

Emily Antunes (Lúcia)

Jéssica Santana (Recepcionista)

Felipe Jacobina (Paciente 3)

Naiane Leal (Paciente 2)

Mirele Ferreira (Médica)

Martim Carvalho (Big Boss)

Tiago Antunes (Narrador)

Vitor Santos (Paciente 1)

3.3 POR QUE O TELEGRAM?

O Telegram é um aplicativo de mensagens com foco em velocidade e

segurança. É rápido, simples, gratuito e seguro. Permite a criação de canais, onde

posso criar comunidades, grupos. E tem uma boa aceitação no meu público alvo:

universitários, professores e jovens adultos.

Além disso, o Telegram já é famoso pelo uso de outros produtos de mídia

como podcasts e canais do Youtube, que o usam como maneira de unir a audiência.

É conhecido pela versatilidade com grupos de livros, discussões políticas, grupos

sobre reality shows e música, o que faz dele uma boa escolha para um produto
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irreverente como o Cuscuz com Leite FM. É possível usar o Telegram em mais de

um aparelho simultaneamente.

3.4 FORMAS DO CUSCUZ

3.4.1 Spot

O que diferencia um áudio qualquer de um spot é sua qualidade publicitária,

panfletária, de anúncio. Esse recurso tem origem na rádio americana nos anos 30 e

foi uma iniciativa de radialistas que, “a fim de conquistarem patrocinadores para

seus programas, criaram peças comerciais curtas e baratas.” (BARBOSA FILHO,

2003, p. 123).

Em Cuscuz com Leite FM, o spot é usado como recurso de humor. Em

muitas peças e roteiros deste trabalho, como "Constrangimentos" e "Camilla da

Pituba", o spot se estende para mais tempo ou para outros recursos do que

usualmente se vê na rádio, para cumprir os objetivos de riso e comédia.

O uso do spot me interessa humoristicamente, pois é um recurso que incita

a expectativa com um forte apelo emocional e dramático. Os anúncios de

publicidade têm essa característica, bastante difundida no repertório de

espectadores e espectadoras, que sabem como eles funcionam e o que pretendem

dizer, visto que vivemos em sociedade de consumo, onde a publicidade exerce uma

importante função de vender seus produtos, sejam eles bens, serviços ou ideias.

O spot funciona como forma de convencimento, pois nele “toda imaginação

do ouvinte é manipulada para a mensagem pelo uso de música e de técnicas

dramáticas” (HAUSMAN, 2010, p. 272). Ele visa a convencer ouvinte. Meus spots

trabalham com noções de nonsense e paródia, buscando outros tipos de efeitos,

como a crítica à atitude indiferente em "Constrangimentos" ou a reflexão ao

comportamento individualista em "Comuna", onde apresento um falso aplicativo que,

por uma mensalidade, faz a revolução comunista por você.

É frequente uma ligação emocional com o caráter publicitário do spot. A

publicidade nos faz rir, é presente em nosso imaginário. Sendo assim, torna-se

interessante subverter o uso comum e, para fins de riso e comédia, apresentar o

modo de viver de uma menina classe média alta, como faço em "Camilla da Pituba",

tal como uma publicidade poderia apresentar um perfume. Ou até mesmo um trailer,



55

em formato spot, de um filme que brinca com a ojeriza de alguns ao prato típico do

estado de São Paulo, o cuscuz paulista, como faço na peça homônima.

Ao parodiar e deslocar algumas funções, parto do modelo de um comercial

de rádio para criar peças de humor. Me preocupo com o público, quero seduzí-lo,

edito, coloco sons para chegar no produto imaginado, mas quero, no final das

contas, brincar com esse processo.

O spot, segundo Silva (1999, p. 56), “fornece informações, pistas, atua como

índice do objeto representado a fim de que o ouvinte reconheça e estabeleça

associações”. Neste trabalho, também busco deixar rastros sobre meu objeto e

estabelecer conexões, o meu objetivo são conexões também com outras partilha de

entendimento do mundo, intercruzando funções e sentidos. Não tenho produtos a

serem vendidos e o fato de claramente meus produtos serem fictícios, em um

formato tão massivamente usado nessa sociedade de consumo, facilita a construção

do que quero: o tom de comédia. Dessa forma, o spot é a base técnica e conceitual

do meu trabalho para ser subvertido e apresentar conversas com outros textos e

recursos a fim de gerar humor.

3.4.2 Chamadas

Visto que em muitas peças parodio ou trago referências de chamadas

televisivas, cabe trazer neste trabalho o conceito desse recurso publicitário para

explicar mais à frente como me relaciono com ele:

O gênero textual chamada de programação é o produto publicitário que
divulga os programas dos programas da grade de programação das
emissoras de televisão. Exibidas, principalmente, nos intervalos dos
programas - no momento em que o fluxo do programa é interrompido dando
espaço às mensagens comerciais - elas têm o objetivo de promover,
apresentar e vender ao telespectador, os programas da emissora,
divulgando seus principais elementos (ALMEIDA, 2005, p. 40).

O produto, por ser de áudio, pode até se afastar do formato de uma

chamada televisa, mas em termos de função são paródias de chamadas de novelas

e programas. Peças como "Dendê", "Constrangimentos" e "UPA - Plantão de Brotas"
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usam a estética e fazem referência a novelas, buscando a promoção de um produto,

mesmo que fictício, e criando expectativas sobre eles.

De certa forma, spot e chamadas televisivas são gêneros relacionados entre

si, considerando que a chamada de rádio antecede a de TV historicamente e que os

dois têm o mesmo objetivo: ser um recurso de publicidade e propaganda. “Pode-se

situar a chamada no “domínio discursivo publicitário, sendo assim, sua ênfase recai

no caráter de divulgação para venda do produto/programa” (ALMEIDA, 2005, p. 40).

Este trabalho faz humor com a função de uma chamada ao usá-la para

apresentar um produto fictício, mas também ironiza o que usualmente essas

chamadas não apresentam. Ao tratar do cotidiano específico de pessoas da cidade

de Salvador em "UPA - Plantão de Brotas", é clara a paródia e o humor de uma série

médica que se passa em Salvador. Não se sabe de séries médicas sobre a cidade

em nenhuma grande emissora e muito menos uma emissora estadual teria recursos

para uma produção como essa.

Se chamadas normalmente carregam expectativas com algo que vem logo

aí, as do Cuscuz com Leite FM geram um estranhamento com o gênero parodiado e

em relação à ideia de que tudo pode se tornar um produto a ser vendido

Dentre os tipos de chamadas, existem duas às quais esse trabalho se

dedica a parodiar: 1) o teaser que “têm a finalidade de criar no telespectador

curiosidade e interesse, sem necessariamente revelar ou informar do que se trata e

qual é o programa de que está sendo anunciado, causando expectativa na

audiência” (ALMEIDA, 2005, p. 53); 2) a estreia, que “chamadas deste tipo

apresentam todos os detalhes do programa, promovendo bastante o nome, o dia e o

horário da estreia. Costumam vir mescladas às datas de lançamento. Também faz

parte do padrão desta categoria, para as novelas, o uso de expressões como estreia

e a novela das oito..', seguido do nome do autor da própria novela” (ALMEIDA, 2005,

p. 53).

As peças de chamada, como "Dendê" e "Upa - Plantão de Brotas", se

aproximam do teaser por trazer um personagem e uma pequena trama, sem

especificar, no entanto, sobre o que de fato é a novela mencionada e imaginada a

partir da peça, incorporando ainda aspectos do gênero estreia por especificar uma

data, como a expressão “de hoje a oito”, forma cotidiana de marcar um compromisso

em sete dias na Bahia. Já "Constrangimentos", que se refere a um programa de TV,

tem seu conteúdo apresentado com base em trechos de entrevistas e informa seu
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horário e data, pois já é algo ficcionalmente imaginado como parte de uma

programação, se enquadrando apenas como chamada.

3.4.3 Trailer

O trailer é um recurso também da publicidade, mas próprio do cinema, que

busco parodiar em peças do meu produto, como “Cuscuz Paulista”. Essa ferramenta

de anúncio “surgiu no cinema americano com a ideia de ser uma sinopse audiovisual

do filme e não de ser uma propaganda em si. Com o passar do tempo foi se

modificando até chegar a ser a mídia publicitária de hoje” (JUSTO, 2010, p. 5).

Na tentativa de comentar a ojeriza que percebi de alguns usuários do Twitter

ao prato típico da cidade de São Paulo, o cuscuz paulista, construí uma peça

homônima que imita a estética de um trailer de cinema. Essa peça se aproxima do

teaser trailer ao carregar, segundo Maíra Ventura de Oliveira Justo, “a tensão, o que

fica em suspensão” (2010, p.7). As cenas entrecortadas dão a entender que um

prato de cozinha se tornou um monstro e ameaça uma cidade. Isso vai acontecendo

em uma crescente que não explica de fato o que aconteceu, mas deixa claro que se

desdobrou de um convite para um café da manhã.

O trailer é uma peça cinematográfica, à qual me refiro por meio do áudio,

usando recursos do spot e acionando um repertório coletivo de expectativas sobre o

que é um trailer. Assim construo uma peça que, sonoramente, evoca no ouvinte

esse formato. Maíra Ventura de Oliveira Justo define o trailer comum como “uma

construção anterior à sinopse de um filme completo. Estes trailers costumam chegar

aos cinemas de dois meses a uma semana antes do filme estrear, possuem cenas e

efeitos especiais que estão no material finalizado, ou quase finalizado” (2010, p.7).

O “Cuscuz Paulista”, a única peça deste trabalho diretamente inspirada em

trailers, constrói através de técnica sonora várias cenas, recortes, explosões e

passagens de tempo para convocar o repertório médio sobre trailer na imaginação

do ouvinte e ser uma espécie de spot-trailer.
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4 ALGUMAS CONCLUSÕES

No processo de produção do Cuscuz com Leite FM pude amadurecer a

escrita e formatação de roteiros e localizar melhor o meu estilo humorístico e

descobrir seus limites e lugares confortáveis. A parte do projeto executada é uma

primeira temporada e os roteiros podem passar por novos tratamentos e serem

executados com mais recursos técnicos. Em sua continuação, tenho como proposta

criar novas temporadas, além de inscrever o projeto em editais e seleções voltadas

para roteiro, comédia e humor.

No futuro, as temporadas devem apresentar um estilo diferente do que se

tem na primeira produção apresentada aqui. O projeto pode se aproximar mais de

um formato podcast, talvez até mudar de plataforma, e fazer experimentações

audiovisuais. O produto tem um grande potencial paródico e satírico, portanto

gostaria de vê-lo mesclado com outras expressões artísticas e plataformas. Vê-lo

brincar consigo mesmo, subvertê-lo, é um dos possíveis futuros dessa obra.

Uma outra pesquisa ou produto pode ainda falar mais sobre sátira e ironia e

seu lugar na composição paródica. Também, no futuro, gostaria de ver mais

trabalhos que concorressem com obras hegemônicas de humor e que colocassem o

humor marginal, de outras classes como sinalização de um mal-estar social e de

divisões e fraturas na partilha com o mundo.
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