
 
 

 

 

V ENECULT - Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura 
27 a 29 de maio de 2009 

Faculdade de Comunicação/UFBa, Salvador-Bahia-Brasil. 

 

PERIFERIA NA REDE GLOBO: O GOSTO DOS OUTROS 

 
Diego Gouveia Moreira1 

  
 

Resumo: A tendência da tradição cultural é desqualificar boa parte da produção que não 
vem da classe média escolarizada. Com poucas exceções, os bens elaborados pelas 
classes menos favorecidas são tratados pela elite intelectual como sinônimo de brega. 
Quando a periferia passou a consumir mais fartamente produtos midiáticos e ganhou 
destaque em movimentos pela diversificação dos conteúdos, a IC teve de elaborar 
estratégias de comunicação com esse público. O objetivo deste artigo é problematizar, 
por meio do Central da Periferia, como se deu essa abertura para um estilo mais plural 
na Rede Globo. Para entender o desconforto que a cultura, não legitimada pela elite 
intelectual, causa em alguns grupos, será utilizado o conceito de capital cultural. A 
noção de hibridismo é usada para mostrar o lugar da periferia na contemporaneidade. 
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1. A periferia e o espetáculo televisivo 

  

 Um clipping de imagens se reveza entre o palco, montado em algum subúrbio 

brasileiro, e os moradores da localidade. Uma voz anuncia: “Se você pensa que periferia 

é quem tá2 por fora, periferia tá por dentro. Periferia é maioria e aqui é a Central da 

Periferia”.  A câmera tenta encontrar a voz. Procura no palco, mas ele continua vazio. 

“Aqui ôôô. Não. Aqui embaixo”. Os cinegrafistas mostram a multidão na frente do 

palco. “Ôôô. Oi”. As lentes localizam a apresentadora. “Eu tô aqui embaixo. Eu tô aqui 

embaixo no meio do povo. Sabe por que eu tô aqui? É que esse lugar nunca aparece 

direito na televisão”. Com essas palavras, na tarde do sábado oito de abril de 2006, 

estreou, na Rede Globo, o programa Central da Periferia3, uma criação de Regina Casé, 

do antropólogo Hermano Vianna e do diretor de núcleo da emissora Guel Arraes. O 

programa é, na verdade, uma continuidade do trabalho desenvolvido pela apresentadora 

Regina Casé ao longo da carreira. A ideia começou, a partir de 1991, com o Programa 

                                                        
1 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco 
(PPGCOM-UFPE). Email: diegojornal@hotmail.com  
2 Na transcrição das falas, foram mantidas as variações dialetais dos personagens. 
3 Programa exibido em 2006 pela Rede Globo nas tardes de sábado. Mostrou, ao longo de oito edições, a 
cultura e o engajamento social das populações consideradas periféricas do país. 
 



Legal, sendo afinada anos mais tarde, em 1995, com o Brasil Legal e, em 1998, com o 

Muvuca. Em 2005, vieram os quadros do Fantástico: Brasil Total e Mercadão de 

Sucessos. De acordo com Guel Arraes, em entrevista à revista Época, na edição de três 

de abril de 2006, além de mostrar, o Central quis politizar a reflexão sobre a periferia. 

Essa seria a grande diferença em relação às produções anteriores. A periferia à qual o 

programa se refere está diretamente ligada à classe social. 

Essa passagem de abertura do Central da Periferia avalia como os moradores 

dos subúrbios têm sido representados nos veículos de comunicação. O programa, cujo 

nome já é uma provocação, é objeto de estudo, neste artigo, porque levantou bandeira 

por outra representação dos subúrbios. Quando Casé diz que o lugar “nunca aparece 

direito na televisão”, ela busca se aproximar do meio popular e de sua cultura, que a 

elite intelectual considera mau gosto, despreza e menospreza. A brincadeira que a 

câmera faz no início do programa parece funcionar como uma estratégia do Central 

para avaliar a complexa relação centro e periferia. A apresentadora, que poderia ser 

considerada representante legítima da elite, normalmente estaria no palco, distante das 

pessoas que participam da gravação como público. A presença dela “no meio do povo” 

reforça a estratégia da Rede Globo em se comunicar com essa classe social. 

Desde o surgimento da televisão, a periferia ficou à margem, sendo representada 

de maneira romantizada (carnaval), estereotipada (novelas, programas de auditório e 

humorísticos) ou relegada ao universo da criminalidade (telejornais). Somente quando 

passaram a consumir mais fartamente televisão, rádio, mais recentemente jornais, 

revistas, internet, e ganharam destaque em movimentos pela diversificação de 

conteúdos, os moradores das periferias ocuparam outros espaços como séries e 

programas. Algumas dessas produções contribuíram para uma variedade das formas de 

identificação e de construção narrativa dessas pessoas nos media. Outras preservaram a 

estigmatização a que as pessoas de baixa renda normalmente estão submetidas. Fora da 

TV, enquanto a oportunidade de “se ver” não chegava, a sociedade assistia ao 

nascimento de indústrias de entretenimento popular, que, até hoje, vêm produzindo boa 

parte dos sucessos das ruas de todo o país como o tecnobrega paraense, o forró pop 

cearense, o funk carioca. 

A cultura da periferia funciona como uma economia simbólica coexistente à do 

discurso hegemônico, ajustada tanto à rede financeira quanto aos circuitos de produção 

e consumo de bens culturais. Coexistente não significa oposta. Não é uma contracultura 



que quer contestar os cânones culturais da sociedade de consumo. Ao contrário, o que 

ela quer é participar desse universo.  

A maioria dos canais televisivos alcança todas as camadas da população, mas 

não desenvolve uma grade de programação planejada prioritariamente para as classes 

com menor poder aquisitivo. A linha editorial da Rede Globo, considerada a maior 

emissora de televisão do país, é o “Padrão Globo de Qualidade”, que se caracteriza por 

um cuidado em evitar programas considerados, pela classe média escolarizada, de “mau 

gosto” ou “apelativos”. O PGQ funciona como uma garantia para os anunciantes terem 

os produtos expostos em um contexto que vai atrair os grupos com maior capacidade de 

consumo. No primeiro semestre deste ano, a Globo veiculou, em algumas revistas de 

circulação nacional, uma publicidade em que fica evidente a intenção da emissora de se 

destacar diante das concorrentes por meio do PGQ.  

A Globo tem um “quê” que é só dela. O “quê” da Globo é o “Q” de Qualidade. 
Levar qualidade para você é nossa motivação: a qualidade do talento brasileiro, a 
qualidade do nosso elenco, da nossa credibilidade até a mais pura emoção. E com esse 
compromisso em nossos corações, defendendo liberdade de expressão e respeitando 
opinião, estamos sempre ligados em você e na sua família. É qualidade dos dois lados 
da telinha. Que nos inspira a trabalhar mais... a inovar mais... a criar mais. Para entregar 
na sua casa, por todo o Brasil, aquele “Q” de Qualidade que ontem, hoje e sempre só se 
vê na Globo (Revista Bravo, p. 24-25, 2008). 

 

No final do texto, a publicidade constrói um novo sentido, baseada na passagem 

religiosa que define Deus como o mesmo ontem, hoje e para sempre. Na adaptação, em 

um movimento salvacionista, a Globo aparece sendo a única capaz de oferecer 

qualidade para os telespectadores. No entanto, desde os anos 90, o império da Rede 

Globo sente o peso da concorrência. Uma nova situação do mercado mobilizou o campo 

de produção televisiva no país. Dois padrões foram confrontados: de um lado, o 

paradigma da Rede Globo de Televisão com sua edição e acabamento meticulosos; do 

outro, a popularização com o tempo real, o improviso, a falha e um estilo mais plural e 

popular. 

Esses programas (Aqui, agora e outros que o sucederam) penetraram o universo 
dos bairros populares com reportagens sobre casos escabrosos de violência e/ou 
pequenos conflitos. Apresentadores realizaram o papel de mediadores. Desempenhando 
um pouco papel de tribunal de pequenas causas, denunciaram o desrespeito a direitos do 
consumidor, deram voz a disputas entre vizinhos, possibilitaram a solução de problemas 
cotidianos, com mais agilidade e eficiência que instituições tradicionais, como a justiça 
(HAMBURGER, 2003, p.53). 

 



Respondendo a uma demanda do mercado, a Rede Globo acompanhou esse 

movimento pela ampliação de conteúdos. Antes, essa ideia já havia atingido as 

produções musicais (hip hop, funk, punk, manguebeat, tecnobrega), literárias (Cidade 

de Deus) e cinematográficas (Pixote – A lei do mais fraco, Cidade de Deus) em um 

diálogo contínuo e contemporâneo. A iniciativa de estrear, na TV, programas, que 

mostrassem prioritariamente as populações menos favorecidas economicamente, surgiu 

quando a periferia nacional se transformou em um cânone do espetáculo cultural. Não 

foi a partir daí, no entanto, que a periferia começou a aparecer na Globo. Ela sempre “se 

via por lá”, como foi comentado anteriormente, ocupando papéis secundários nos 

humorísticos e nas telenovelas. 

Na experiência de visibilidade, duas representações, mais nitidamente, 

destacam-se. Se, nos programas jornalísticos, a periferia é o lugar de criminalidade, essa 

mesma periferia, segundo a pesquisadora Ivana Bentes, em entrevista, do mês de 

fevereiro, do ano passado, ao jornal Brasil de Fato, é vista, na dramaturgia, como lugar 

de “favelado legal”. Essa representação, para Bentes, é inadequada. Para ela, a televisão, 

a praça pública moderna, produz um discurso esquizofrênico, que de um lado elabora 

um discurso celebratório da “periferia legal” e, de outro, retrocede com um discurso, 

nos telejornais, de criminalização. “O perigo é transformar pobreza em folclore ou em 

gênero cultural, naturalizar isso, achar que ‘puxa, é legal ser pobre’. Aceitar essa 

domesticação do racismo, do preconceito, da desigualdade e criar o pobre criativo e 

feliz, mas fora da universidade, sem disputar emprego com os garotos de classe média” 

(BENTES, 2007). 

No mesmo ano de estreia do Central da Periferia (2006), a Rede Globo exibiu, 

respondendo a uma demanda do mercado, outras produções com o olhar focado na 

periferia como Antônia, Falcão – Meninos do Tráfico e Minha Periferia. Pouco tempo 

antes, a TV apresentou Palace II, Cidade dos Homens e Carandiru e outras histórias. 

Em algumas dessas produções como Minha Periferia, Antônia e o próprio Central da 

Periferia ainda é forte a marca do “favelado legal”. Não é mais um favelado tão 

romantizado como o que é mostrado em telenovelas, mas é um pobre criativo e feliz que 

sonha mudar de vida. Desde 2006, novos programas foram surgindo como o quadro 

Central da Periferia: Minha periferia é o mundo, exibido no Fantástico, a novela Duas 

Caras, que ficou famosa pela favela Portelinha e seus personagens, além de muitos 

outros espaços que foram ocupados. No entanto, a produção cultural que não vem da 

classe média escolarizada ainda é representada na TV como um produto que vem “dos 



outros”, dentro de um conceito binário, compreendido sob o signo da diferença, como 

se o centro e a periferia fossem termos isolados, sem comunicação entre si 

(PRYSTHON & CARRERO, 2002).  

A maioria dessas produções, que tentam trazer a periferia como protagonista, é 

realizada por pessoas da classe média intelectual. Esse interesse segue a tendência do 

mercado cultural que demanda o consumo de imagens das periferias. Regina Casé faz 

parte dessa categoria social com acesso à educação de boa qualidade e levou para a TV, 

por meio de algumas de suas criações, incluindo o Central da Periferia, pessoas que 

não costumavam se ver por lá. No entanto, essa presença na TV dos moradores da 

classe baixa não é bem vista por alguns grupos sociais escolarizados. De acordo com 

eles, não há espaço para produção cultural de pessoas da classe baixa. A não ser quando 

se trata da resistência de movimentos, considerados por essas categorias da sociedade, 

autenticamente populares como o maracatu, o caboclinho, o bacamarte, a guitarrada. O 

terreno fora do que consideram “cultura popular” é sinônimo de solo infértil. 

 

2. O kitsch e a Distinção Cultural 
 
 

É comum ouvir críticas de que os programas, com os rostos da periferia e a 

heterogeneidade de situações que exploram, caracterizam-se por uma estética do 

grotesco. De acordo com os pesquisadores Muniz Sodré e Raquel Paiva, no livro O 

Império do Grotesco (2003), hoje predominam dois padrões de programação. “O ‘de 

qualidade’, ou seja, esteticamente clean, bem comportado em termos morais e visuais e 

sempre fingindo jogar do lado ‘da cultura’, e o do grotesco, em que se desenvolvem as 

estratégias mais agressivas pela hegemonia de audiência (p.130)”. 

 Os autores conceituam o grotesco, na indústria do entretenimento, como estética 

da tensão da fronteira entre o humano e o animal. Para Sodré e Paiva, o comum nesses 

casos é a figura do rebaixamento, operado por uma combinação insólita e exasperada de 

elementos heterogêneos, com referência frequente a deslocamentos escandalosos de 

sentido, situações absurdas, animalidade, partes baixas do corpo, fezes e dejetos. Assim, 

o fenômeno de desarmonia do gosto atravessa as épocas e as diversas conformações 

culturais, suscitando um mesmo padrão de reações: riso; horror; espanto; repulsa. 

 Segundo o sociólogo francês Pierre Bourdieu, em A Distinção,  

a negação da fruição inferior, grosseira, vulgar, venal, servil, em poucas 
palavras, natural, que constitui como tal o sagrado cultural, traz em seu bojo a afirmação 
da superioridade daqueles que sabem se satisfazer com prazeres sublimados, 



requintados, desinteressados, gratuitos, distintos, interditados para sempre aos simples 
profanos (BOURDIEU, 20074, p.14).  

 

A cultura é uma arena de conflitos e um espaço estratégico de disputa pelo 

poder. Dessa forma, para o autor, a arte e o consumo artístico acabam desempenhando, 

independentemente de nossa vontade e de nosso saber, uma função social de 

legitimação das diferenças. Nesse contexto, as elites hegemônicas tentam impor papéis 

culturais para toda sociedade. De um lado, os intelectuais com o gosto culto, do outro, 

as massas e o gosto sem educação. 

Há uma passagem do Central da Periferia que deixa bastante claro a imposição 

que a elite intelectual impõe à sociedade.  

 

                  
Regina Casé (em Belém, durante visita, com a futura estrela do tecnobrega Leudiane, à comunidade em que a 
cantora Gabi mora): A gente não poderia ser prima? Ou irmã? Não é à toa que eu faço esse Central da Periferia, 
não é? Eu pra ser a mocinha da novela? Era ruim hein. 

  

Nesse exemplo, Casé, a partir de uma formação pré-construída socialmente5, 

comenta a dificuldade que os rostos periféricos têm em ocupar espaços considerados de 

destaque na TV como a protagonização de uma novela global. É como se Regina 

admitisse que os personagens do seu programa só tivessem condições de aparecer 

naquele espaço.  

                                                        
4 Original publicado em 1979. 
5 “É o saber discursivo que torna possível todo dizer e que torna sob a forma do pré-construído, o já dito 
que está na base do dizível, sustentando cada tomada da palavra” (ORLANDI, 2005, p. 31) 



Em Bourdieu, o gosto está sempre em oposição a outros gostos. Ele seria, antes 

de tudo, aversão, ou intolerância, aos outros gostos, aos gostos dos outros. Num 

determinado momento histórico, o desprendimento e o desinteresse foram considerados, 

pela teoria estética, como as únicas maneiras de garantir a qualidade da contemplação. 

Dessa forma, a legítima fruição da arte estaria restrita a um pequeno grupo social capaz 

de reconhecer os códigos necessários para a decodificação da linguagem artística. Como 

a massa de consumidores da indústria cultural não conhece, seguindo o raciocínio de 

Umberto Eco em Apocalípticos e Integrados (1997), essa vida intelectual especializada, 

compra efeitos já confeccionados, com as condições de uso e reações que devem 

provocar prescritos nos produtos.  

[...] Kant empenhou-se, por um lado, em estabelecer a distinção entre o que 
agrada e o que dá prazer e, por outro, de modo mais geral, em discernir o desinteresse, 
única garantia da qualidade propriamente estética da contemplação e do interesse da 
razão que define o Bom; inversamente, os indivíduos das classes populares – para quem 
toda imagem deve exercer explicitamente uma função, nem que seja a de signo – 
manifestam em seus julgamentos a referência, muitas vezes explícita, às normas da 
moral ou do decoro. Seja por meio de críticas ou de muitos elogios, sua apreciação 
refere-se a um sistema de normas, cujo princípio é sempre ético. [...] Poder-se-ia dizer 
que os intelectuais acreditam mais na representação – literatura, teatro, pintura – que nas 
coisas representadas, ao passo que o “povo” exige, antes de tudo, que as representações 
e as convenções que as regulam lhe permitam acreditar “naïvemente” nas coisas 
representadas (BOURDIEU, 2007, p. 12 e 13). 
 

Bourdieu tem uma posição contrária à ideia, em matéria de cultura legítima, 

segundo a qual os gostos são considerados um dom da natureza. Para ele,  

[...] a observação científica mostra que as necessidades culturais são o produto 
da educação: a pesquisa estabelece que todas as práticas culturais (frequência dos 
museus, concertos, exposições, leituras, etc.) e as preferências em matéria de literatura, 
pintura ou música, estão estreitamente associadas ao nível de instrução (avaliado pelo 
diploma escolar ou pelo número de anos de estudo) e, secundariamente, à origem social. 
[...] Eis o que predispõe os gostos a funcionar como marcadores privilegiados da 
“classe”. [...] A nobreza cultural possui, também, seus títulos discernidos pela escola, 
assim como sua ascendência pela qual é avaliada a antiguidade do acesso à nobreza 
(BOURDIEU, 2007, p. 9). 

 

Isso justifica porque alguns grupos abominam a presença de manifestações 

culturais, que não sejam por eles considerados autenticamente populares. O Central da 

Periferia em alguns momentos traz essa discussão, quando lembra que a cultura oficial 

tenta ignorar a cultura periférica.  

 



Regina Casé (São Paulo): Até bem pouco tempo, a periferia paulistana nem existia no 
mapa da cultura nacional porque a mídia dava a impressão que aqui era um deserto, que 
não tinha ninguém aqui. 
 

Regina Casé (Belém): Até hoje, quando se fala na Amazônia, muita gente acha que 
aqui, aqui só tem floresta. Aqui só tem cobra... Pra falar a verdade a Amazônia sempre 
foi considerada a grande periferia desconhecida do Brasil. Nesses quinhentos anos, a 
cultura oficial fez questão de ignorar que a metade do território nacional está na 
Amazônia. Mesmo assim, com essa força, parecia que essa floresta era um deserto 
cultural. Ainda bem que essa imagem tá mudando. O Brasil ainda vai ter orgulho de ser 
um país amazônico. E é por isso que a Central da Periferia está hoje aqui em Belém do 
Pará. Vamos mostrar pro Brasil a cara moderna da periferia da Amazônia. 

 

Essa consideração de Bourdieu, segundo a qual as necessidades culturais são 

produtos da educação, colabora para a ideia que ele tem sobre o olhar como sendo 

produto da história, reproduzido pela educação. “O olhar puro é uma invenção histórica 

correlata da aparição de um campo de produção artística autônomo, ou seja, capaz de 

impor suas próprias normas tanto na produção, quanto no consumo de seus produtos 

(BOURDIEU, 2007, p. 11)”. Esse olhar puro é aquele que tenta se afastar dos homens 

comuns e dos bens culturais comuns. 

Tudo se passa como se a “estética popular” (as aspas significam que se trata de 
uma estética em si e não para si) estivesse baseada na afirmação da continuidade da arte 
e da vida, que implica a subordinação da forma à função, ou, se a preferirmos, na recusa 
da recusa que se encontra na própria origem da estética erudita, ou seja, o corte radical 
entre as disposições comuns e a disposição propriamente estética (BOURDIEU, 2007, 
p. 35). 

 
Diversamente da arte que é legitimada pelo sistema de ensino, a Indústria 

Cultural produz bens destinados a um público muitas vezes qualificado de médio, como 

afirma Bourdieu, em A Economia das Trocas Simbólicas (2001). As características mais 

específicas dessa arte seriam o recurso a procedimentos técnicos e a efeitos estéticos 

imediatamente acessíveis, além da utilização de lugares-comuns. Essa produção é 

resultado de um sistema de produção dominado pela procura da rentabilidade dos 

investimentos e extensão máxima do público. Muitos desses produtos são tratados pela 

elite intelectual, acostumada com as obras legítimas, como brega, cafona, kitsch. Esse 

último termo é avaliado apropriadamente por Umberto Eco, que, em um dos tópicos da 

explicação, faz o seguinte alerta sobre a definição do termo: 

A sociedade de massa é tão rica em determinações e possibilidades, que nela se 
estabelece um jogo de mediações e reportações entre cultura de descoberta, cultura de 
puro consumo, cultura de divulgação e mediação, dificilmente redutíveis às definições 
do belo ou do kitsch (ECO, 1993, p.87).  



 
As diferentes maneiras de se entrar em contato com as realidades surgem de 

acordo com as condições econômicas e sociais às quais as pessoas estão submetidas. 

Essas realidades e ficções 

[...] estão estreitamente associadas às diferentes posições possíveis no espaço 
social e, por conseguinte, estreitamente inseridas nos sistemas de disposições (habitus) 
características das diferentes classes e frações de classe. O gosto classifica aquele que 
procede à classificação: os sujeitos sociais distinguem-se pelas distinções que eles 
operam entre o belo e o feio, o distinto e o vulgar; por seu intermédio, exprime-se ou 
traduz-se a posição desses sujeitos nas classificações objetivas (BOURDIEU, 2007, p. 
13). 

 

Boa parte dos estudos acadêmicos, que analisam os fenômenos culturais 

massivos, apresenta visões elitistas, marcadas por compaixão por uma população, que 

perdeu contato com suas raízes, e por uma defesa da resistência de movimentos tidos 

como autenticamente populares. Os Estudos Culturais, evitando uma versão 

preservacionista das culturas locais, oferecem conceitos importantes para a análise do 

processo de produção cultural, no qual culturas periféricas, fundamentadas nas 

narrativas tradicionais locais e nas formas simbólicas populares, assimilam e são 

assimiladas pela cultura de consumo global e tecnocrata.  

  

3. A identidade cultural da periferia na contemporaneidade 

 

A elite pensa em levar cultura para a periferia, como se fora do universo da 

classe média escolarizada não houvesse produção. Hoje, sabemos que a ideia de 

inclusão cultural é impertinente, porque as favelas têm ditado grandes sucessos culturais 

e não existe distinção clara entre cultura do centro e cultura da periferia. As classes 

melhor favorecidas economicamente partiam, geralmente, da posição de incluídas e não 

se deram conta de que o que não falta para a periferia é cultura, consumida largamente 

por pessoas de outras classes sociais. Essa noção da cultura como sendo criada no 

centro é repercutida nos veículos de comunicação que, em sua grande maioria, 

preservam e consolidam os valores da elite. O teórico Antonio Gramsci procura 

entender por que muitas pessoas que vivem fora do eixo central se deixam levar pela 

ideologia que penetra e submete as classes subalternas à direção das classes dominantes.  

A hegemonia nos permite pensar a dominação como um processo entre sujeitos onde o 
dominador intenta não esmagar, mas seduzir o dominado, e o dominado entra no jogo 
porque parte dos seus próprios interesses está dita pelo discurso do dominador. E, 



segundo elementos que nos traz Gramsci com o conceito de hegemonia, é que essa 
dominação tem que ser refeita continuamente, tanto pelo lado do dominador quanto pelo 
lado do dominado (MARTÍN-BARBERO apud ESCOSTEGUY, 2001, p.99). 

 

 O aporte gramsciano supera a ideia da Escola de Frankfurt sobre a apropriação e 

destruição da cultura. Os pesquisadores dos Estudos Culturais apontam possibilidades 

de resistência cultural. Essa ideia de resistência se afasta da noção da periferia como 

classe dominada e sem poderes. Ela se refere à necessidade de hegemônicos e não-

hegemônicos dialogarem permanentemente com seus contrários. Segundo os EC, os 

meios de comunicação influenciam, mas também são influenciados pelo contexto social. 

Gramsci avança ao explicar que entre a concepção de mundo compartilhada pelas 

classes populares, “impostas pela burguesia”, e sua prática social de classes exploradas 

existe uma contradição, já que a sua condição objetiva a leva constantemente a 

questionar a hegemonia das classes dominantes, ameaçando superá-la. Não podemos 

esquecer, no entanto, que essa valorização do periférico, essa retomada de valores da 

tradição popular com a inserção das margens no centro vem sendo feita sob a ótica da 

elite. Por exemplo, a maioria das produções televisivas citadas neste trabalho, como 

Cidade dos Homens e Antônia, é elaborada por pessoas que fazem parte da classe média 

escolarizada. Falcão – Meninos do Tráfico foi produzido por MV Bill, que nasceu e foi 

criado na maior favela carioca (Rocinha), mas foi editado pela equipe do Fantástico, 

composta por pessoas com acesso à educação. 

 

3.1 Identidade cultural periférica e hibridismo 

 

 Para Stuart Hall (2000, p.16), citando New Reflections on the Resolution 

of our Time (2000), de Ernest Laclau, “as sociedades modernas não possuem mais 

nenhum centro, nenhum princípio articulador ou organizador único, a resistência das 

periferias ajudou a criar uma pluralidade de centros de poder”. 

De acordo com Escosteguy (2001), nos estudos de Néstor Garcia Canclini, a 

nova leitura dessas relações dicotômicas, é feita a partir de um referencial teórico que 

contempla um panorama cultural globalizado e multicultural, mas que também demarca 

fortemente o discurso da periferia nos discursos midiáticos das metrópoles. Essa nova 

noção é a de heterogeneidade, de hibridismo, compreensão dialética da diferença, que se 

opõe à ideia de uma identidade integral, originária e unificada. 



Se existe uma crise de centralidade na cultura contemporânea, Prysthon (2003b) 

explica que há uma mudança na própria ideia de periferia. Para entender esse novo 

discurso da periferia no contemporâneo, Angela Prysthon retoma quatro indícios: a 

noção de entrelugar, as culturas híbridas, a constituição das diferenças periféricas e a 

consolidação das diferenças culturais periféricas. 

Homi Bhabha, no livro O local da cultura, define entrelugar como sendo o ponto 

que estaria precisamente nas fronteiras entre o centro e a periferia, o hegemônico e o 

subalterno, e que simultaneamente articularia as temporalidades e as espacialidades do 

contemporâneo. A principal marca dessas fronteiras é o confronto do presente com o 

passado, da modernização com a tradição.  

A dualidade margens-centro sempre foi um dos principais componentes da 
identidade periférica e um problema para o pensamento pós-moderno, que se beneficiou 
com uma interpretação da identidade periférica baseada no hibridismo. [...] Nestor 
García Canclini dimensiona o híbrido como dominante mais básico e geral da cultura 
latino-americana contemporânea. O estado Híbrido passa a dominar o caráter múltiplo 
da cultura contemporânea mundial, especialmente a de regiões marcadas pela existência 
de várias identidades (PRYSTHON, 2003b, p. 05). 

 

 O multiculturalismo é a representação dos conceitos de entrelugar e hibridismo. 

O elemento multicultural pode ser definido como o momento em que a cultura 

periférica não apenas passa a ser percebida pela cultura central, como passa a ser 

consumida. As margens se tornam centro e o centro, as margens. 

As identidades têm a ver, entretanto, com a questão da utilização dos recursos da 
história, da linguagem e da cultura para a produção não daquilo que nós somos, mas 
daquilo no qual nos tornamos. Têm a ver não tanto com as questões “quem nós somos” 
ou “de onde viemos”, mas muito mais com as questões “quem nós podemos nos tornar”, 
“como nós temos sido representados” e “como essa representação afeta a forma como 
nós podemos representar a nós próprios” (HALL, 2000, p.109).  

 

É o entrelugar como espaço de diálogo entre culturas na tentativa de rearticular a 

relação entre sujeito e práticas discursivas. 

 

Considerações Finais 

 

Ao incluir a representação das classes subalternas no discurso hegemônico, a TV 

Globo as exclui daquilo que é associado às classes superiores, de modo a velar sua 

condição de subalternidade. A população de baixa renda só é personagem principal de 

programas, quando são atrações voltadas justamente para a vida na periferia. 



Basicamente, essa articulação se torna possível por meio dos estereótipos (menino 

negro favelado que sonha em ter uma vida melhor, jovem de comunidade carente que 

quer ser atriz, morador que mesmo com tantas dificuldades consegue produzir arte), que 

são associados às classes populares e que são aceitos pelos indivíduos dentro de uma 

cultura, inclusive muitas vezes pelos próprios subalternos que nele se vêem 

parcialmente refletidos. Ainda que tente mostrar que uma outra visibilidade é possível, 

esses programas são filtrados pela ótica da elite, revelando a intenção da Rede Globo 

em moldar os gostos e o paladar para conquistar audiência. Os programas constituem 

modelos de orientação para o público. 

A visibilidade à qual a periferia está submetida aparece como elemento 

estratégico na vida contemporânea e a mídia possui um papel central na definição de 

como essa representação será desenvolvida. Nesse contexto, os sujeitos não só 

alimentam o desejo de estar na mídia, mas também o de definir como querem ser 

representados, instaurando uma forte disputa pelo controle das representações sociais 

(MELO, 2006). 

Ao preocuparem-se com as formas de representação social, os sujeitos deixam 
claro que percebem as representações não como algo dado, algo peculiar a um indivíduo 
ou grupo porque ele é naturalmente como é, mas as representações são sempre 
processos de apreensão e elaboração simbólica que se exerce com e sobre a linguagem. 
Além disso, a preocupação com as representações mostra que os sujeitos reconhecem o 
poder que tais representações têm de influenciar positivamente ou negativamente suas 
vidas (p.79). 

 

A Rede Globo usa grupos contra-hegemônicos para assegurar sua hegemonia, 

apropriando-se de um discurso que não é originalmente dela, mas que faz parte do seu 

projeto de sustentação e do próprio show business que a mantém. Se o SBT e o 

programa Casos de Família, apresentado por Regina Volpato, e a Rede Bandeirantes 

com o programa Márcia, da apresentadora Márcia Goldsmith, levam, atualmente, para o 

público, no formato de um programa de auditório misturado com um tribunal de 

pequenas causas, as produções da Globo saem desse panorama das brigas familiares e 

invadem um outro território: o da cultura subalterna. 

Sem assimilar as contradições existentes dentro do discurso periférico, essas 

atrações realizam, sem tanto ineditismo, um recorte cultural, da vida nos subúrbios 

brasileiros. A problematização de centro e periferia é feita dentro da lógica da Rede 

Globo, baseada na dinâmica das margens. As estratégias utilizadas estão ligadas a uma 

sociedade de consumo “sedenta por espetacularização, que de certa forma alimenta o 



próprio processo de estigmatização que as populações de baixa renda sofrem” (MELO, 

2006, p.79).  

É como Regina Casé diz (em São Paulo, no segundo programa Central da 

Periferia):  

todo mundo acha que esse pessoal tá fora (apontado para as margens do mapa da 
cidade de São Paulo). Eu acho que quem tá excluído é esse pessoal daqui ó (apontando 
para o centro do mapa). Quem tá vivendo uma vida trancado, sem poder sair de casa é 
esse miolinho. Então, pra você ganhar a sua liberdade, cola no seu auxiliar de escritório, 
cola na sua cozinheira, cola no porteiro do teu prédio e vai ver como é que é esse forró, 
vai ver como é que é esse futebol. Começa assim.  
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