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RESUMO 

 O trabalho pretende corroborar a hipótese de que o primeiro episódio, Com 

Quem Será?, da quarta temporada de Vai Que Cola (Multishow, 2013 - ) é um dos 

mais híbridos entre estratégias de linguagens cinematográficas, teatrais e 

televisivas. Uma metodologia qualitativa de análise audiovisual por meio do estudo 

de caso será utilizada. Por meio da comparação da estratégia de linguagem 

utilizada no filme ‘Vai Que Cola’: o filme, pretende-se identificar quais as estratégias 

cinematográficas comuns utilizadas no episódio e no filme. A obra de referência 

será a dissertação O estilo televisivo de ‘Vai Que Cola’: a hibridização entre 

teatralidade e televisão (ANDRADE, 2016), da qual serão retiradas as estratégias 

híbridas entre televisão e teatro da sitcom Vai Que Cola. Espera-se, portanto, 

possível apontar o reflexo dos momentos chaves identificados na estratégia híbrida 

audiovisual que reflete em todo o processo midiático de Vai Que Cola. 

 

INTRODUÇÃO  

Dentro do espectro do mercado audiovisual brasileiro de TV por assinatura, o 

Multishow, canal de televisão da operadora Globosat, tem se especializado em 

explorar formatos audiovisuais e estratégias ousadas para a conquista de público 

em seus programas televisivos. A estratégia inicial do canal foi a utilização do 

enquadramento de plateia na estilística audiovisual de várias sitcoms e programas 

televisivos. O uso intencional de público na imagem impressa na tela foi empregado 

para dar um sentimento ao telespectador de “consciência coletiva” (MILLS, 2009). O 

programa que atendeu à risca essas recomendações foi Vai Que Cola (Multishow, 

2013 - ). Em O Estilo Televisivo da sitcom ‘Vai Que Cola’: a hibridização entre 

teatralidade e televisão (ANDRADE, 2016), pode-se observar o complexo 

investimento estilístico da sitcom em fazer com que o telespectador se sinta parte 

da história de cada episódio.  

Na ânsia por audiência, o canal foi além do incentivo ao público por meio do 

programa e em chamadas nos intervalos publicitários. Ele explorou os mais 

diversos veículos de comunicação: cinema, telefonia móvel, tablet, computador, a 

própria televisão com spin-offs, entre outros. O diálogo com e entre as plataformas é 



um destaque. Vai Que Cola se destacou no número de processos comunicacionais 

gerados a partir da sitcom. 

Além disso, a sitcom interage entre os formatos das diferentes plataformas. A 

pesquisa tem a função de analisar exatamente a linguagem híbrida utilizada no 

primeiro episódio da quarta temporada do programa. Para introduzir o novo conflito 

que permeou a nova temporada, os roteiristas aproveitaram do personagem, da 

narrativa e da estilística do próprio filme e também da série ‘Vai Que Cola’.  

A pesquisa se justifica relevante por ser um estudo do audiovisual brasileiro, 

o que contribui para o fortalecimento e desenvolvimento da pesquisa científica 

audiovisual nacional sobre os produtos televisivos híbridos e seus processos 

comunicacionais.  

 

OBJETIVO  

O objetivo da pesquisa é identificar as estratégias audiovisuais híbridas utilizadas 

no primeiro episódio da quarta temporada da sitcom Vai Que Cola. Para isso, ‘Vai 

Que Cola’: o filme será obra de referência comparativa. Assim, será possível 

apontar quais estratégias de linguagem cinematográfica do filme foram reutilizadas 

nos primeiros 5 minutos do primeiro episódio. Esses primeiros cinco minutos de 

sitcom foram a primeira vez que o programa inseriu tamanho número de planos 

cinematográficos em meio ao programa televisivo.  

 

METODOLOGIA 

A metodologia é qualitativa de análise audiovisual por meio do estudo de caso. O 

corpus da pesquisa é o primeiro episódio Com Quem Será? da quarta temporada de 

Vai Que Cola. Por meio da comparação da estratégia de linguagem utilizada no 

filme ‘Vai Que Cola’: o filme, pretende-se identificar quais as estratégias 

cinematográficas comuns utilizadas no episódio. A obra de referência será a 

dissertação O estilo televisivo de ‘Vai Que Cola’: a hibridização entre teatralidade e 

televisão (ANDRADE, 2016), da qual serão retiradas as estratégias híbridas entre 

televisão e teatro da sitcom Vai Que Cola. Será, portanto, possível apontar o reflexo 

dos momentos chaves identificados na estratégia híbrida audiovisual. 



 

DESENVOLVIMENTO 

A partir da comparação do filme com o primeiro episódio da sitcom foi possível 

identificar alguns pontos utilizados no filme que foram absorvidos nos primeiros 

cinco minutos de episódio. O primeiro deles é a utilização do próprio personagem do 

filme, Sr. Brito, interpretado por Oscar Magrini em toda a temporada televisiva. 

Entretanto, no cinema o personagem é homossexual, já no programa de TV o Sr. 

Brito é heterossexual e se casa com Dona Jô, personagem fixa da sitcom desde a 

primeira temporada, dona da pensão no Meyer, onde se passa toda a história. Foi 

justamente esse casamento que trouxe o primeiro hibridismo cinematográfico à 

série. A cerimônia foi completamente representada em com enquadramentos e 

planos utilizados no cinema. Ela ocupou os primeiros cinco minutos do primeiro 

episódio da quarta temporada. Algo inédito até então. Logo após ao casamento, 

volta as cenas repletas de hibridismo entre teatro e televisão. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Até esse momento da pesquisa, é possível afirmar que o primeiro episódio Com 

Quem Será é um dos mais híbridos de todas as temporadas do programa. Isso 

porque a sitcom transita de forma intensa entre os meios teatro, cinema e TV. Essa 

afirmação servirá de base para uma pesquisa ainda maior que estudará os 

processos midiáticos da sitcom Vai Que Cola. Esse episódio hibrido propicia o 

diálogo das diferentes plataformas, não somente em seu formato, mas também em 

seu conteúdo, algo que pode ser um feito inédito no audiovisual brasileiro. 
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