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RESUMO 

 

Este trabalho traça uma análise teórica da abordagem e conceituação da nova classe média e a 

forma como ela tem sido retratada pela mídia. O objeto de estudo é a edição de estreia do 

programa “Esquenta”, que integra a grade de programação da TV Globo durante os meses de 

verão desde janeiro de 2011. Apresentada por Regina Casé, a atração aborda temáticas 

relacionadas à periferia. Além de apresentações musicais e de dança, o programa possui 

quadros de humor e entrevistas. Trabalha-se a influência dos programas comandados pelo 

apresentador Chacrinha e as aproximações e distanciamentos do Esquenta com a estética do 

grotesco. Por fim, são feitos apontamentos sobre até que ponto a conquista da visibilidade 

midiática das classes emergentes é uma consequência mercadológica e até que ponto é 

resultado da efetiva luta, movimento e produção cultural da periferia. 

 

NOVA CLASSE MÉDIA, VISIBILIDADE MIDIÁTICA, PROGRAMA ESQUENTA – 

MONOGRAFIA. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Desde o século XIX, com o acionamento das primeiras teorias sobre a sociedade-

massa, a percepção que as elites formulam sobre o povo vai do medo à decepção e daí 

ao pessimismo, sempre conservando o asco. Em um país como o Brasil, no entanto, 

formado por contradições sociais e mestiçagens culturais, conforme enuncia Martin-

Barbero (2003), é impossível ignorar a existência e a influência da periferia. 

 A definição de periferia aqui utilizada não se limita ao conceito geográfico que 

reduz o periférico àquilo que está distante do centro. Tampouco se refere a uma forma 

de vida marginal, que tem o papel de receber de maneira passiva as mensagens 

produzidas e impostas de forma vertical, de cima para baixo. 

Embora carente de políticas públicas e ações sociais efetivas, o conjunto de 

classes que constitui grande parte da população brasileira tem um papel determinante 

na produção cultural do país. Seu trânsito nos grandes centros urbanos não se limita 

ao espaço da periferia. O limite espacial entre o que é periférico e o que é central se 

confunde nas megalópoles. Favelas e construções luxuosas dividem áreas urbanas 

como o Rio de Janeiro. São Paulo, a maior cidade do país, é profundamente marcada 

pelo modo de vida das regiões popularmente conhecidas como “quebradas”. Pessoas 

de diversas partes do Nordeste buscam melhores oportunidades de vida e de trabalho 

em diferentes regiões brasileiras e, de maneira espontânea, levam também seus ritmos 

e tradições culturais, que se fundem aos costumes locais e se tornam indissolúveis. 

Os conceitos de popular, urbano e massivo, profundamente analisados por Martin-

Barbero (2003), formam uma trama espessa cujo resultado pode ser chamado de 

cultura. A definição de cultura utilizada neste trabalho transcende o conceito de 

pureza das formas de cultura indígenas ou camponesas. Também não pode ser 

delimitada por uma definição de cultura com um saber letrado ou exclusivamente 

artístico. Os baixos índices de escolaridade da maioria do povo brasileiro não 

impedem que o resultado de sua inventividade, engenhosidade e sabedoria empírica 

produzam um rico caldo cultural. Pelo contrário, estas características contraditórias 

colaboram para isso. 

Além de ocupar espaços físicos, a produção cultural periférica vive um momento 

de grande expansão por espaços simbólicos, e a mídia é um deles. Este trabalho 

pretende analisar a forma como a periferia é retratada pelo meio de comunicação que, 
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embora profundamente transformado pela modernização digital e pela linguagem da 

Internet, continua sendo hegemônico no país: a televisão.  

Lugar de identificação, a televisão é muito mais que uma forma de 

entretenimento. Como será visto ao longo deste trabalho, a relação entre televisão, 

sociedade e política marca o surgimento deste meio de comunicação e se reforça ao 

longo da história de sua existência. A publicidade trabalha o conceito de TV como um 

espelho e, além de estar atenta às necessidades dos telespectadores/consumidores, tem 

o potencial de “criar” novas necessidades para os mesmos. 

Pela primeira vez na história, a população brasileira é majoritariamente 

constituída pela classe média, como será mostrado nos próximos capítulos, de acordo 

com dados resultantes de pesquisas realizadas por instituições de renome. O aumento 

da renda, fruto de medidas de erradicação da pobreza e ampliação de crédito tomadas 

durante o período em que Luiz Inácio Lula da Silva esteve à frente da presidência, 

chama a atenção do olhar publicitário para uma nova classe média recém-constituída 

no Brasil. Fatores contraditórios, entretanto, remontam às origens coloniais e 

continuam presentes na constituição social brasileira: industrialização tardia, 

modernização compulsória, políticas públicas capazes de transformar o cenário de 

modo conjuntural, mas não de maneira estrutural. Estas são algumas das razões para 

que o país, atualmente considerado a sexta maior economia do mundo, ainda possua 

altos índices de concentração de renda, desigualdade social, pobreza, fome, violência 

e analfabetismo.  

Este trabalho se justifica pela importância e necessidade de traçar um panorama 

da transformação social vigente e inegável, que implica em mobilidade de classes e 

formatação de novos modos de cultura e influência midiática. O incremento na renda 

da chamada nova classe média ou nova classe C, embora não signifique justiça social 

e acesso igualitário a serviços básicos, significa o aumento de seu potencial de 

consumo e influência cultural. O mercado, mais que o próprio Estado, está atento a 

isso. A mídia, em grande parte sustentada pela publicidade, está adaptando todo o seu 

conteúdo ao gosto e ao olhar das novas classes emergentes. Por outro lado, não se 

pode afirmar que toda a visibilidade que a periferia tem recebido por parte dos meios 

de comunicação – tradicionalmente dominados por elites – seja única e 

essencialmente uma estratégia mercadológica. Tal afirmação significaria um 

reducionismo de toda a trajetória de lutas da periferia para criar espaços para o seu 

modo de ser e de viver. 
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É necessário analisar estas transformações, tanto pelo viés mercadológico quanto 

pelo viéis cultural. As mudanças acontecem de forma brusca, sem tempo para a 

reflexão, por isso mesmo é importante pensar este fenômeno e suas implicações. Uma 

delas é a reação das elites tradicionais diante das reformulações da mídia para se 

adaptar à nova classe média, como será visto adiante. 

Para evitar elocubrações não objetivas, este trabalho utiliza como metodologia a 

análise da estreia do programa de auditório semanal “Esquenta”, exibido pela TV 

Globo durante os domingos dos meses de verão, época festiva que reúne as 

comemorações de fim de ano e o Carnaval, com a proposta levar a imagem e as 

preferências da periferia para dentro da casa dos telespectadores do país inteiro. 

Apresentado por Regina Casé, o programa completou duas temporadas e ganhou a 

exbição especial também em um domingo no mês de junho, para comemorar a 

tradicional festa de São João. Seu sucesso é um sitoma de que os ventos econômicos e 

sociais do Brasil favorecem a emergência de novos protagonistas, novas formas de 

produção cultural e empoderamento simbólico das classes antes excluídas. Este 

empoderamente econômico, conforme veremos de forma mais detalhada, tem grande 

influência mercadológica, mas não pode ser resumido a isto. 

Também é do interesse deste trabalho analisar se o comportamento e a cultura da 

periferia são retratados de forma estereotipada pela mídia atual. Para isso, a pesquisa 

utiliza o conceito de “grotesco” enunciado por Sodré e Paiva (2002). A tênue 

delimitação entre periferia e centro em tempos de “modernidade líquida” amplamente 

discutida por Bauman (2001) também será trabalhada aqui, assim como a análise das 

“apropriações e expropriações” presentes na luta de classes e analisadas por Stuart 

Hall (2003). Além disso, o trabalho investiga a influência que o programa “Esquenta”, 

seu objeto de pesquisa, recebe de um dos maiores ícones da história da televisão 

brasileira: José Abelardo Barbosa de Medeiros, o Chacrinha, com seu inovador e 

representativo modo de fazer programas de auditório. Por fim, a análise receberá um 

maior embasamento teórico com a entrevista realizada com a pesquisadora Ivana 

Bentes, que concentra seus estudos na análise do entrelaçamento das novas formas de 

capitalismo cognitivo com a produção cultural da “periferia global” e as consequentes 

transformações do campo da Comunicação Social. 
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2. UMA NOVA AGENDA SETTING: A PERIFERIA ESTÁ NO CENTRO  

 

A modernidade imediata é “leve”, “líquida”, “fluida” e infinitamente mais 

dinâmica que a modernidade “sólida” que a suplantou. Isso significa que velhos 

costumes e padrões solidificados na sociedade estão se transformando e ganhando 

formas instáveis, em constante processo de transformação (BAUMAN, 2001:8-10). 

A divisão do mundo em três blocos e, posteriormente, entre nações 

desenvolvidas e subdesenvolvidas, não é suficiente para contemplar os novos sujeitos 

emergentes. Essa “categoria-zumbi” (BECK apud BAUMAN, 2001:12) não abrange 

os novos protagonistas da pós-modernidade. As “instituições-zumbi”, da mesma 

forma, estão “mortas e ainda vivas”. São elas a família, o bairro e a classe social. 

Este trabalho aborda tal transformação e seus reflexos nos meios de 

comunicação. No cenário globalizado, a periferia transborda para o centro, que agora 

é difuso e não mais concentrado na forma de uma unidade de poder. O objetivo aqui é 

entender como a mídia tradicional está tratando e retratando isso. E como está, de 

certa forma, colaborando para a criação desta nova realidade. 

Durante a modernidade, havia padrões, códigos e regras com os quais a 

sociedade poderia se conformar. Na pós-modernidade, porém, os “grupos de 

referência”, segundo Bauman, perdem lugar para a “comparação universal”, que não é 

dada de antemão, mas é resultado de numerosas e profundas mudanças. A mídia, 

tradicionalmente, trabalha com a imagem dos chamados grupos de referência. Se eles 

se transformam, a imagem projetada também deve se transformar. 

A liquefação dos padrões e categorias referidos pode ser encarada como uma 

forma de democratização. Entretanto, a sociedade que se sente liberta da ameaça de 

dominação do “Grande Irmão” que a todos vigia, o Big Brother, como ilustra o livro 

“1984”, de George Orwell, é a mesma que sofre com a ausência de referência e de 

proteção do “irmão mais velho”, considerado um apoio seguro e não um vigilante 

ditatorial. Na pós-modernidade, se não há uma ideologia que mobilize parte 

significativa da sociedade em nome de uma causa comum, isso significa que o poder 

agora está difuso e não mais concentrado nos prédios das grandes instituições, que 

antes eram os alvos das revoluções. Não é liberdade ou democracia, portanto, o que é 

vivenciado durante a “modernidade líquida”. Trata-se de uma forma de impressão de 

liberdade, já que a dominação também ganhou a forma de um fluido. O alvo está 

difuso. (BAUMAN, 2001:64-66)  
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Vale lembrar que as “instuições-zumbis”, conforme o nome diz, só estão 

mortas em parte. Elas ainda se sentam incomodadas e reagem contra os novos padrões 

e protagonistas emergentes. A forma como a mídia retrata e se comunica com as 

classes menos favorecidas é tradicionalmente marcada pela segmentação: a periferia 

normalmente tem um papel secundário, seja nas tramas de ficção ou nas narrativas 

dos programas de auditório, exceto nos casos onde se percebe a “estética do 

grotesco”, que promove a exploração do exostimo, da estranheza, do choque e do riso 

cruel. O conceito de grotesco que será abordado aqui é o enunciado por Sodré e Paiva 

(2003), conforme o trecho abaixo: 

 

Entre os anos 69 e 72, a televisão brasileira cativava seu público 

emergente com programas que exploravam as misérias e as 

aberrações da condição humana. (...) Chacrinha e outros tinham 

como matéria-prima televisiva a infelicidade alheia, a mendicância, 

as deformindades físicas, etc. (SODRÉ&PAIVA, 2002:12) 

 

Portanto, as classes baixas estavam destinadas a representar subalternos, 

empregados, meliantes e bandidos em grande parte dos produtos midiáticos e a 

protagonizar “a exibição irrisória de pequenas aberrações humanas e de gente do povo 

seduzida por prêmios banais e pequenos instantes de visibilidade pública” 

(SODRÉ&PAIVA, 2002.16). 

É o que os autores chamam de “rebaixamento”, isto é, uma combinação de 

elementos heterogêneos, grandes deslocamentos de sentido, animalidade e situações 

absurdas que caracteriazam a desarmonia do gosto ou disguto, segundo a 

denominação italiana utilizada por Sodré e Paiva (2003). O objetivo da mídia ao 

explorar a miséria é provocar na audiência o riso, o horror, o espanto, a repulsa. O 

padrão de gosto na televisão brasileira desde o fim da década de 1960 é, portanto, o 

“grotesco chocante”. 

Embora a definição dos autores dê conta do grotesco nas diferentes camadas 

sociais, desde os programas de auditório até os acontecimentos no centro de decisões 

políticas do país, em Brasília, passando por socialites deslumbradas da Barra da 

Tijuca, no Rio de Janeiro, este trabalho se limita à relação entre o grotesco e a forma 

como a mídia retrata a periferia.  

Inicialmente, vamos traçar um breve panorama do surgimento da televisão 

para possibilitar a compreensão de seu estado atual, já que este meio está em 

constante processo de transformação técnica e cultural: “primeiramente, houve o 
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domínio da televisão massiva, que combinava o uso técnico do espectro hertziano 

com financiamento publicitário e audiência cotidiana” (SODRÉ&PAIVA, 2002:105). 

Esse período é definido como fordista e tem como características a produção em série, 

homogeneizante e com rígida divisão do trabalho. 

 

Em termos políticos, [a televisão] ajudou a criar consenso sobre a 

ordem social que sustentava a relação fordista – tanto a garantia 

pelo Estado de uma infra-estrutura para a radiodifusão quanto a 

certeza de um mercado estável para o desenvolvimento da 

sociedade de consumo. (SODRÉ&PAIVA, 2002: 12) 

 

Fica claro, portanto, que a televisão, mais do que refletir determinada ordem 

social vigente, pode contribuir para sua manutenção. Quando o contexto passa a ser o 

pós-fordismo, baseado na flexibilidade do sistema produtivo e nas novas tecnologias 

da informação, surge a “televisão segmentada, que se define por rede multiforme 

(satélite, cabo), financiamento variado (assinaturas, pay-per-view, publicidade local, 

etc.) e audiência não necessariamente cotidiana”. (SODRÉ&PAIVA, 2002:105). Nem 

mesmo o acesso à TV por assinatura foi suficiente para que a maioria da audiência 

não fosse capitalizada pela televisão massiva. 

A TV digital, como a conhecemos nos dias de hoje, interativa, desafiadora, 

com acesso à Internet, capaz de transmitir imagens em alta definição e em três 

dimensões, é cada vez mais semelhante a um computador. Esta nova TV exige novos 

conteúdos e formatos, e a mídia busca uma linguagem própria para este meio, que, 

por enquanto, vem sendo tratado como um híbrido entre TV e computador, ainda não 

decodificado. A transitoriedade e a insasiedade que caracterizam a modernidade 

líquida também afetam os meios de comunicação. 

 

Interrupção, incoerência, surpresa são as condições comuns de 

nossa vida. Elas se tornaram mesmo necessidades reais para muitas 

pessoas, cujas mentes deixaram de ser alimentadas… por outra 

coisa que não mudanças repentinas e estímulos constantemente 

renovados… Não podemos mais tolerar o que dura. Não sabemos 

mais fazer com que o tédio dê frutos. Assim, toda a questão se reduz 

a isto: pode a mente humana dominar o que a mente humana criou? 

(VALÉRY apud BAUMAN, 2001:7) 

 

Se a própria realidade tem um caráter transitório, o meio de comunicação que 

retrata o momento em questão também o terá. É importante ressaltar a atmosfera 

televisiva de praça pública, um conceito que possibilita a comparação da televisão ao 
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espaço aberto de uma praça como feira livre das diversificadas expressões da cultura 

popular, como o melodrama, a festa, a dança ou o circo. (BAKHTIN apud 

SODRÉ&PAIVA, 2002:106). A praça também é: 

 

(...) lugar de manifestação do espírito dos bairros de uma cidade, 

com suas pequenas alegrias e violências, grosserias e ditos 

sarcásticos, onde a exibição dos altos índices da cultura nacional 

confronta-se com o que diz respeito ao vulgar ou ‘baixo’: os 

costumes e gostos, às vezes exasperados, do populacho. 

(SODRÉ&PAIVA, 2002:106) 

 

Portanto, a praça pública e a televisão, por assim dizer, são lugares de 

“expressão cultural tradicional, mas também de tensão entre os diferentes modos de 

apropriação de recursos culturais pelas classes sociais” (SODRÉ&PAIVA, 2002:108). 

Esta dicotomia entre a cultura oficial e a cultura popular esteve presente desde as 

origens históricas, seja a dos meios de comunicação como a televisão, seja a das 

praças públicas: 

 

A primeira (cultura oficial), sempre legitimada por instâncias 

oficiais de reconhecimento (Igreja, aristocracia, Estado, academia, 

salões, escola, etc) e orientada por cânones retóricos/estéticos, 

qualificados pelo adjetivo ‘alto’ ou ‘elevado’ – cultura elevada, alto 

alcance simbólico, etc. – que responderia pela presença do sentido. 

A segunda, a cultura popular – habitualmente transgressora dos 

cânones, donde a longa crônica das perseguições de que sempre foi 

alvo por parte dos poderes oficiais – é geralmente garantida apenas 

pela força do espetáculo junto à massa das classes economicamente 

subalternas. (SODRÉ&PAIVA, 108:2002) 

 

Este trabalho trata da reformulação da grade da maior emissora brasileira com 

o objetivo de se aproximar, em forma e conteúdo, ao popular. Para isso, a TV Globo 

aposta no fascínio estético das aparências e nas possibilidades de participação do 

povo enquanto sujeito do espetáculo. Conforme será mostrado adiante, na análise do 

conteúdo do programa “Esquenta”, o povo é o ator principal das novas atrações da 

emissora – e esta atuação se diferencia dos dois modelos que usualmente enquadram o 

povo na televisão hegemônica: o subalterno ou o grotesco. Esta atuação, no que diz 

respeito ao programa “Esquenta”, objeto de análise da pesquisa, não é subalterna e 

não é grotesca. 

É sabido que a mídia se articula à economia e que a economia de uma 

sociedade de consumo expressa o poderio da classe com maior potencial para 

consumir. Se as novas classes emergentes detêm este potencial, a mídia, por 
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consequência, oferece a possibilidade de participação destas classes como sujeitos do 

seu espetáculo: 

 

Colocai no meio de uma praça um poste coroado de flores, reuni ali 

o povo e tereis uma festa. Melhor ainda: convertei os espectadores 

em espetáculo, fazei deles atores, fazei que cada qual se veja e se 

goste nos demais para que deste modo todos se achem mais unidos. 

(ROSSEAU apud SODRÉ&PAIVA, 2002:109) 

 

A ideia do programa “Esquenta” não é nova ou original, mas sua forma de 

abordagem sim. O que é importante notar é que o discurso de democracia, novos 

olhares, diversidade e heterogeneidade na televisão, muitas vezes, não passa de uma 

aparência de liberdade que esconde o controle da cultura popular por parte das elites 

dirigentes. Da mesma maneira, “no passado anterior a festa sempre fora objeto de 

tentativas de controle por parte da Igreja”. (SODRÉ&PAIVA, 2002:109). O programa 

“Esquenta”, no entanto, preserva certa autonomia e autenticidade populares, como 

veremos adiante, na análise detalhada da atração.  

Não é novidade que a TV Globo conceda e incentive o diálogo com a 

periferia. Entretanto, este diálogo sempre foi claramente delimitado pelo poder das 

decisões editoriais, como se trigo e joio devessem estar sempre bem separados. Por 

exemplo, se o povo participa de um quadro do “Caldeirão do Huck”, programa de 

auditório exibido pela emissora aos sábados, sua participação está limitada a ganhar 

prêmios depois de cumprir missões complicadas ou cômicas. Uma reforma na casa 

em péssimo estado ou no carro deteriorado, ou mesmo uma quantia de dinheiro após a 

realização de uma tarefa improvável, como acertar bolas numa ceta de basquete mal 

posicionada, ou constrangedora, como fazer uma performance de músicas da cantora 

Madonna com toda a família vestida a caráter. O povo é usado para sustentar a figura 

assistencialista do apresentador e, ao mesmo tempo, para divertir a plateia. Esta 

abordagem se enquadra na estética do grotesco, conforme Sodré e Paiva. 

 

A partir do século dezoito, começa-se a entender que a festa poderia 

ser consentida, até mesmo incentivada, desde que pautada pelos 

limites caros aos poderes instituídos (...). É um tipo de controle 

parecido que se reedita historicamente quando a espetacularização 

do espaço público, intensificada depois da Segunda Guerra pelo 

desenvolvimento da chamada ‘sociedade de massa’, acaba criando 

inicialmente na rádio e depois na primeira geração televisiva (o 

broadcast ou tevê aberta) uma atmosfera de praça popular, com 

suas encenações melodramáticas (radionovelas, telenovelas, casos 

especiais), jogos de feira ou de festa de largo (competições, sorteios, 
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brincadeiras coletivas), variedades (programas de auditório, shows 

musicais, atrações circenses), etc. (SODRÉ&PAIVA, 2002:109) 

 

O programa “Esquenta” se diferencia dos demais programas de auditório da 

emissora, apresentando uma nova maneira de abordar a periferia. É fato que a atração 

se apropria de algumas táticas da estética do grotesco, mas rejeita outras, sem prejuízo 

ao seu sucesso, como veremos no quarto capítulo deste trabalho. Antes, porém, é 

necessário contextualizar a televisão hegemônica. 

 

2.1 Contexto histórico da emissora hegemônica 

 

É importante situar historicamente, ainda que de maneira breve, o surgimento 

da televisão no Brasil e as origens da Rede Globo, a maior emissora de televisão 

aberta do país até os dias de hoje. O processo de industrialização e modernização no 

Brasil aconteceu de forma autoritária, de cima para baixo. Intensificado na década de 

1940 e, principalmente, na década de 1950, quando a indústria de bens de consumo 

duráveis foi implatada por Juscelino Kubstischek, que abriu as portas do país para a 

entrada do capital estrangeiro. Em 1950, acontece a primeira transmissão televisiva no 

Brasil, idealizada pelo empresário Assis Chateaubriand. Nesta época, porém, não 

havia a estrutura industrial no país necessária para as transmissões e apenas um 

pequeno número de pessoas possuía um aparelho de TV na época. Ainda assim, a 

televisão foi anunciada como um ícone nacional do progresso, já que o Brasil era o 

primeiro país a possuir o aparelho em toda a América Latina, e o quinto no mundo. 

A ditadura militar tem um papel decisivo na implementação da televisão 

brasileira. Empresas estatais como a Eletrobras e a Embratel dão início à interligação 

do território e à constituição de uma rede de televisão nacional. O Estado militar 

descumpre a legislação vigente e incentiva a associação entre grupos empresariais 

brasileiros e norte-americanos, que introduzem capitais, tecnologia e padrões de 

produção estrangeiros. Um programa de incentivo ao crédito para o consumidor 

permite que um número cada vez maior de pessoas compre aparelhos de televisão, 

que passam a ser produzidos no Brasil e se tornam mais baratos. No ano de 1972, com 

a implementação da televisão a cores, a procura por aparelhos aumenta. 

Enquanto a ditadura militar promovia o consumo e restringia a liberdade de 

expressão, os espaços públicos de discussão, como as universidades e a imprensa, 

estavam cerceados pela repressão. Apenas o entretenimento era permitido e 

incentivado pelo regime militar. A televisão era o meio de comunicação perfeito para 
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desenvolver este modelo: “Dessa conjuntura – em que se davam as mãos militares, 

empresários e tecnoburocratas – surgiu a Rede Globo, o grupo economicamente mais 

poderoso e, em termos de programação, hegemônico na televisão brasileira” 

(SODRÉ&PAIVA, 2002:113). 

Na segunda metade da década de 1960, durante o período mais repressivo da 

ditadura militar, a televisão brasileira absorveu “os conteúdos e formatos dos 

programas radiofônicos de auditório, das chancadas cinematográficas, dos variety-

shows norte-americanos, mas também das atrações típicas das praças e feiras 

nordestinas” (SODRÉ&PAIVA, 2002:112). Em 1982, a Rede Globo já era a quarta 

maior rede de televisão do mundo e a primeira do Brasil. 

 

O know-how implicado era claramento norte-americano: 

consolidava-se a audiência conquistada, sempre buscando ampliá-la 

junto à periferia dos grandes centros urbanos (públicos definidos 

pela publicidade como C e D), por meio das fórmulas 

melodramáticas já testadas e dos programas de auditório. 

(SODRÉ&PAIVA,2002:115) 

 

O ideal de promover a consolidação de um espaço público nacional com 

linguagem unificada, almejado pelo Regime Militar, teve o apoio decisivo da 

televisão massiva da época. Nos dias de hoje, com a ascensão da nova classe C, a 

Rede Globo está implementando uma série de mudanças na sua programação para 

melhor se adaptar ao público em questão. Em alguns casos, o que se pode notar é a 

organização de diferentes categorias sociais sob a bandeira do consumo de massa. Em 

vez de diversificar e ampliar as vozes na mídia, programas de auditório como o 

“Caldeirão do Huck”, citado anteriormente, uniformizam e nivelam por baixo, 

promovendo a manutenção da hegemonia por parte das classes dirigentes. 

O programa “Esquenta”, de certa forma, também se insere no projeto de 

unificação guiada pelo consumo que perdura na televisão brasileira até os dias de 

hoje. Entretanto, de maneira espontânea, consegue preservar a força de participação 

comunitária e a criação autônoma. Nesse ponto, se diferencia da estética do grotesco e 

permite aos representantes de camadas socialmente excluídas certa autenticidade. O 

próximo assunto tratado neste trabalho é justamente a ascensão destas camadas. 
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2.2 A nova classe C 

 

Segundo levantamento realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV)
1
, as 

políticas de crescimento da renda, de ampliação do crédito e os ventos econômicos 

favoráveis para o Brasil dos últimos anos levaram 20 milhões de brasileiros da base 

para o miolo da pirâmide social. Pela primeira vez na história, mais da metade da 

população brasileira pertence à classe média: são 95 milhões de um total de 180 

milhões. 

 

 

Infográfico: Matéria publicada pelo site Envolverde.
2
 

 

A chamada “nova classe média” ou “nova classe C” representa a parcela da 

população com remuneração mensal familiar entre R$ 1,2 mil e R$ 5,3 mil, segundo a 

FGV. A transformação social é resultado das políticas de combate à pobreza, 

ampliação do pleno emprego e aumento de crédito, praticadas durante o governo do 

ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 

O incremento da renda e a ascensão social experimentada pela nova classe C 

foi maior nas regiões Sul (61%), Sudeste (59%) e Centro-Oeste (56%) do Brasil, de 

acordo com dados da Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE)
3
 da Presidência da 

República. O perfil elaborado pela SAE aponta ainda que a classe é majoritariamente 

                                                
1
 Disponível em: http://envolverde.com.br/noticias/nova-classe-media-tem-maioria-feminina-branca-e-

com-mais-de-25-anos/. Acesso em: 25 de maio de 2012. 
2
 Disponível em: http://envolverde.com.br/sociedade/populacao-sociedade/evolucao-da-classe-media-

muda-perfil-social-do-pais-de-piramide-para-losango. Acesso em: 25 de maio de 2012. 
3
 Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-02-08/nova-classe-media-sera-mao-de-

obra-mais-qualificada-para-industria-apontam-senai-e-fgv. Acesso em: 25 de maio de 2012. 

http://envolverde.com.br/noticias/nova-classe-media-tem-maioria-feminina-branca-e-com-mais-de-25-anos/
http://envolverde.com.br/noticias/nova-classe-media-tem-maioria-feminina-branca-e-com-mais-de-25-anos/
http://envolverde.com.br/sociedade/populacao-sociedade/evolucao-da-classe-media-muda-perfil-social-do-pais-de-piramide-para-losango
http://envolverde.com.br/sociedade/populacao-sociedade/evolucao-da-classe-media-muda-perfil-social-do-pais-de-piramide-para-losango
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-02-08/nova-classe-media-sera-mao-de-obra-mais-qualificada-para-industria-apontam-senai-e-fgv
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-02-08/nova-classe-media-sera-mao-de-obra-mais-qualificada-para-industria-apontam-senai-e-fgv
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composta por uma maioria feminina (51%), branca (52%) e com mais de 25 anos 

(63%). O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informa que são os 

jovens da nova classe média que alimentam a expansão de quase 77% no número de 

pessoas que declararam “frequentar” ou “ter frequentado” cursos de educação 

profissional (qualificação de 200 até 400 horas, ensino médio técnico ou curso 

superior de tecnólogo) entre 2004 e 2010. 

 

A pesquisa ressalta que a demanda pela educação profissional está relacionada 

à baixa qualidade da educação básica no Brasil, já que do total de nove milhões de 

alunos matriculados no Ensino Médio, apenas 6 milhões ingressam no Ensino 

Superior. A possibilidade de comprar, entretanto, é apresentada como o valor mais 

importante da nova classe média. Neste contexto, é o poder de compra o que define as 

identidades, e não o seu nível sociocultural. 

 

Em vista da volatidade e instabilidade intrínsecas de todas ou quase 

todas as identidades, é a capacidade de “ir as compras” no 

supermercado das identidades, o grau de liberdade genuína de 

selecionar a própria identidade e de mantê-la enquanto desejado. 

Com essa capacidade, somos livres para fazer e desfazer identidades 

à vontade, ou assim parece. (BAUMAN, 2001:98) 

 

O poder de compra, portanto, constitui uma liberdade aparente, pois seu 

potencial de emancipação, na realidade, é vazio: 

 

A oportunidade de ‘ir às compras’, de escolher e descartar o 

‘verdadeiro eu’, de ‘estar em movimento’, veio a significar 

liberdade na sociedade do consumo atual. (...) A liberdade de tratar 

o conjunto da vida como uma festa de compras adiadas significa 

conceber o mundo como um depósito abarrotado de mercadorias. 

(BAUMAN, 2001:102) 

 

Diante da nova extratificação das camadas sociais na atual sociedade de 

consumo, os meios de comunicação perceberam a necessidade de encontrar novos 

formatos, conteúdos e linguagens. Durante o 5º Seminário Temático realizado pela 

TV Globo em parceria com a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da 

Comunicação (Intercom)
4
, em junho de 2011, a diretora de Comunicação Corporativa 

Mônica Albuquerque falou sobre o desafio de consolidar a imagem da emissora nos 

atributos liderança, qualidade, simpatia e responsabilidade social. “Mais do que uma 

                                                
4
 Disponível em: http://redeglobo.globo.com/globouniversidade/noticia/2011/07/seminario-tematico-

intercom-pesquisa-na-tv-globo.html. Acesso em: 25 de maio de 2012. 

http://redeglobo.globo.com/globouniversidade/noticia/2011/07/seminario-tematico-intercom-pesquisa-na-tv-globo.html
http://redeglobo.globo.com/globouniversidade/noticia/2011/07/seminario-tematico-intercom-pesquisa-na-tv-globo.html
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empresa poderosa, trabalhamos para a construção de uma empresa companheira, para 

que o telespectador não escolha assistir à TV Globo simplesmente pelo hábito, mas 

por se orgulhar da emissora”. 

O desafio de transformar uma empresa poderosa em uma empresa 

companheira, ao qual Mônica se refere, está relacionado à trajetória de mais de 40 

anos de hegemonia e poder da TV Globo. Tradicionalmente ligada a grupos da elite, a 

emissora é constantemente criticada por pesquisadores por transcender a esfera do 

entretenimento e da informação, exercendo grande influência política no país, 

conforme visto no segundo capítulo deste trabalho. A emissora percebeu que a nova 

classe C compõe um mercado extremamente lucrativo. Seu discurso não poderia estar 

mais tão voltado para a elite e as ideias de democratização, companheirismo e 

simpatia se adequariam muito bem à nova realidade.  

“A gente se vê por aqui”, o famoso slogan da emissora que completou sete 

anos em 2011, ganhou novo fôlego com a substituição, no mesmo ano, pela frase “A 

gente se liga em você”. O objetivo de identificação com a marca está mantido, só que 

agora é atualizado pela ideia de conexão, o que imprime modernidade e interatividade 

ao slogan e faz referência às novas mídias convergentes nas quais a emissora se 

insere, conforme afirmou Mônica durante o evento: “A TV Globo se consolidou como 

espelho, janela e ponto de encontro para muitas pessoas. Hoje, vivemos um momento 

de convergência de mídias, interação e novas possibilidades. O novo slogan traduz 

isso”. Conforme Sodré e Paiva afirmam: 

 

Inexistiu, no caso brasileiro, qualquer ‘movimento político de 

massa’, mas houve sem dúvida uma incorporação maciça de largos 

contingentes populacionais a uma nova ordem socioeconômica, 

orientada para um novo tipo de consumo. (SODRÉ&PAIVA, 

2001:122) 

 

Tempos de convergência midiática e de novos atores sociais. Novas classes 

econômicas com características próprias. Formas diferentes de assistir TV, navegar na 

Internet, ouvir música. Possibilidade de interagir com tudo isso e de mobilizar outras 

pessoas, mesmo que de maneira virtual, a favor de determinado ponto de vista. O 

próximo capítulo mostra como a TV Globo está lidando com esta nova realidade. 
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3. A TV GLOBO PERCEBE O OUTRO BRASIL 

 
Agora, aqui, é preciso correr o máximo que você puder para 

permanecer no mesmo lugar. Se quiser ir a algum outro lugar, deve 

correr pelo menos duas vezes mais depressa do que isso! (CARROL 

apud BAUMAN, 2001:64) 

 

A citação que abre este capítulo é um trecho do livro “Alice no país das 

maravilhas”, mais especificamente um conselho dado pelo personagem do Coelho 

Branco à jovem Alice sobre a impossibilidade de superar a efemeridade do tempo. 

Bauman utiliza esta metáfora para falar sobre a “modernidade líquida” e este trabalho 

o utiliza para ilustrar exatamente como este o momento transforma a mídia. 

Para situar esta análise, vamos retomar o exemplo da TV Globo e verificar 

uma série de mudanças implemetadas em sua grade de programação diante da nova 

realidade. Diante da ausência de um grupo de referência homogêneo, a emissora 

precisa falar para novos e diversificados protagonistas sociais. Precisa pensar 

produtos que consigam atrair as diferentes classes sociais, lembrando que o próprio 

conceito de classe social se transformou em uma “categoria-zumbi”: “A incerteza está 

destinada a ser para sempre a desagradável mosca na sopa da livre escolha” 

(BAUMAN, 2001:103).  

Neste contexto, o conteúdo da produção da emissora passa por 

transformações: novelas, jornalismo e programas devem refletir a nova extratificação 

social brasileira. O diretor-geral da TV Globo Otávio Floribal conta que as áreas de 

criação e de jornalismo são orientadas por pesquisas encomendadas que monitoram o 

perfil da audiência. 

As pesquisas apontaram que as classes C, D e E, juntas, formam 80% da 

população, mas que o crescimento econômico alterou o comportamento destas 

classes, por isso, é preciso conhecê-las para atendê-las. No trecho da entrevista 

reproduzido abaixo, Floribal fala sobre o que chama de “seguidores”, uma classe 

emergente que almeja as conquistas da classe média tradicional. 

 

No passado, a classe C seguia muito os padrões das classes A e B. 

Ela morava na periferia de São Paulo e do Rio e tinha a aspiração de 

vir para um bairro de classe média, queria ter mais ou menos as 

mesmas coisas que uma família de classe média. Eram seguidores. 

Houve uma mudança de comportamento e de valores para estas 

pessoas. Estão muito felizes, mas têm muito receio de voltar, de 
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perder o que conquistaram. Estão investindo nos filhos, para que 

eles dêem um novo salto
5
. 

 

Floribal destaca, ainda, uma classe de pessoas satisfeitas com suas condições 

de vida, que passaram por uma ascensão social, mas, ao contrário dos seguidores, não 

têm interesse em viver em condições semelhantes as da classe média tradicional: 

 

Há outros, a maioria, que estão muito felizes com a posição que 

ascenderam, mas não querem mudar. O camarada mora no Tatuapé, 

mas não quer vir morar nos Jardins. Quer morar lá, quer ser 

reconhecido pela comunidade dele, ele tem os valores e hábitos 

dele. Ele não quer se vestir como se veste o pessoal daqui
6
. 

 

O diretor explica que a mudança de comportamento altera também a forma de 

consumir os produtos midiáticos. Por esta razão, a TV Globo mudou o foco de sua 

programação de acordo com a classe emergente, que passou a ter voz ativa. 

 

No passado, você não tinha que se preocupar tanto. “Estou fazendo 

uma televisão para todos, mas com foco em classe média”. Hoje, 

não. Atenção. Eu tenho que fazer para todos. Aquela divisão de que 

80% do público é das classes C, D e E continua, mas eles têm mais 

presença, mais opinião. Eles ascenderam. Têm um jeito próprio de 

ser.Você tem que atendê-los melhor. Eles têm que estar mais bem 

representados e identificados na dramaturgia, no jornalismo. Antes, 

você fazia uma coisa mais geral. Hoje, não. A gente tem que ir, 

principalmente nos telejornais locais, ao encontro deles. Eles têm 

que ver a sua realidade retratada nos telejornais. Eles querem ter 

uma linguagem mais simples, para entender melhor
7
. 

 

Usando as pesquisas como termômetro e seguindo a tendência nacional, a TV 

Globo investiu nas atrações populares. As duas últimas novelas exibidas em horário 

nobre foram ambientadas na periferia: “Fina Estampa” (2011) e “Avenida Brasil” 

(2012). A primeira tratou da ascensão social de uma família cuja matriarca 

batalhadora e sofrida ganha na loteria e conhece as dores e as delícias de uma vida em 

meio à riqueza, mas mantém suas origens mesmo depois de se mudar para a Barra da 

Tijuca, reduto carioca dos novos ricos. A segunda tem como protagonistas um 

jogador de futebol e uma cozinheira que passaram a infância juntos no lixão. A trama 

se passa no bairro fictício do Divino, que o tempo todo faz alusão à Madureira, no 

subúrbio do Rio de Janeiro, reproduzindo os famosos bailes de charme do bairro. 

                                                
5
 Disponível em: http://televisao.uol.com.br/ultimas-noticias/2011/05/09/globo-muda-programacao-

para-atender-a-nova-classe-c.jhtm. Acesso em: 29 de maio de 2012. 
6
 Idem. 

7
 Idem. 

http://televisao.uol.com.br/ultimas-noticias/2011/05/09/globo-muda-programacao-para-atender-a-nova-classe-c.jhtm
http://televisao.uol.com.br/ultimas-noticias/2011/05/09/globo-muda-programacao-para-atender-a-nova-classe-c.jhtm
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Ao mesmo tempo, a novela das 19h, “Cheias de Charme” (2012), retrata a 

vida de três empregadas domésticas que sonham com a carreira de cantora e têm o 

seguinte lema: “Dia de empreguete, véspera de cantora”. A novela se baseia no 

discurso de que o trabalhador dedicado alcança seus sonhos, enquanto as pessoas da 

alta classe média vivem uma ilusão, uma felicidade aparente, já que a felicidade 

genuína não pode ser comprada pelo dinheiro. 

As empreguetes “dão duro”, mas são verdadeiramente felizes e, através do 

empreendedorismo possibilitado pela Internet, se tornam sucesso após a postagem de 

um vídeo no site de compartilhamento Youtube. Com milhares de acessos, elas viram 

o jogo e tomam o lugar de Chayene, uma fictícia cantora do ritmo conhecido como 

“tecnobrega”, que faz clara referência à cantora Joelma, da banda paraense 

“Calypso”. Loira e com forte sotaque nordestino, a cantora da trama enriqueceu 

através da música, mas esqueceu suas origens e maltrata seus empregados. Para 

mostrar que o dinheiro não é suficiente para transformar o gosto de uma pessoa, tudo, 

desde o figurino até a decoração da casa da personagem, tem estética kitsch, é brega e 

exagerado.  

“Cheias de Charme” é um caso emblemático: trata-se de uma novela baseada 

no ponto de vista das empregadas domésticas e da transformação da indústria 

fonográfica após o advento da narrativa transmidiática.Vale uma nota: a banda 

fictícia, formada pelas três “empreguetes” principais e a cantora Chayene tiveram 

uma participação especial no programa “Esquenta”, na edição especial de São João, 

em 24 de junho de 2012. A apresentadora Regina Casé, por sua vez, apareceu no 

capítulo da novela, exibido dois dias antes, interpretando ela mesma. Na trama, a 

apresentadora convida as personagens para uma apresentação em seu programa. Já no 

programa de auditório, as personagens continuam interpretando seus papéis e se 

misturam aos outros convidados da atração. “Cheias de Charme” faz referências 

frequentes, não só a ícones culturais, como a outras novelas e a personagens vividos 

pelos atores em outras épocas, e o resultado é uma narrativa mais antenada, com o 

tom certo de leveza e descontração. 

A comunicação entre programas de emissora durante este episódio foi 

especialmente fortalecida, sintoma de que a narrativa transmidiática é cada vez mais 

presente na programação e de que a TV busca espaço na Internet, mas também busca 

desenvolver, com linguagem própria, a cultura da convergência, profundamente 

analisada por Jenkins (2008). A afinidade entre os conteúdos do programa “Esquenta” 
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e da novela Cheias de Charme é clara e a criatividade aproveitar o momento propício 

para um diálogo entre estas duas atrações foi bem recebida pelo público que, em 

grande parte, também é comum às duas atrações. 

O jornalismo também sofreu alterações. O “RJTV 1ª Edição”, por exemplo, 

adotou, em 2011, o projeto “Parceiro do RJ”, em que jovens moradores da periferia 

mostram os problemas de seus bairros. O formato das matérias busca a 

espontaneidade e chega a flertar com o amadorismo. A ideia do quadro, que foi 

adotado posteriormente por São Paulo e por Brasília, é mostrar novos olhares no 

telejornalismo. Outra mudança notável é a informalidade presente no “Jornal Hoje”. 

A dupla de âncoras formada por Sandra Annenberg e Evaristo Costa comentam as 

notícias, trocam impressões e tentam transformar a apresentação do jornal em uma 

conversa amigável e informal. “Nos telejornais nacionais você também tem que 

cuidar bem para não colocar em excesso certos temas que não atendem tanto”, contou 

Floribal, durante a entrevista citada anteriormente. 

Os seriados também buscam refletir a ascensão da nova classe média. “Tapas e 

Beijos”, de Cláudio Paiva, mostra a rotina de duas vendedoras de uma loja de roupas 

de Copacabana que se mudam para o bairro depois de deixarem o Méier, na Zona 

Norte do Rio de Janeiro. A temporada de 2012 do programa “A Grande Família”, 

também ambientado no subúrbio carioca, mostra as transformações do bairro e da 

própria família que o protagoniza e agora pode viajar para o exterior e consumir 

muito mais. “Você tende a ficar um pouco mais popular, sim, mas sem perder 

qualidade”, afirmou Floribal durante a entrevista. 

Depois de traçar um breve panorama da reforma na grade da emissora, vamos 

abordar o objeto de estudo deste trabalho: o programa “Esquenta”. Para isso, é preciso 

entender a trajetória de seus idealizadores e as outras tentativas de implementar 

programas semelhantes. 

Nascida em fevereiro de 1954, em Botafogo, bairro da Zona Sul do Rio, 

Regina Casé inicia sua carreira em 1970. Neta de Ademar Casé, um dos pioneiros do 

rádio no Brasil, seu primeiro contato com as artes se dá através do teatro. Em 1974, a 

atriz participa da criação do grupo “Asdrúbal Trouxe o Trombone”, ao lado de 

Hamilton Vaz Pereira, Alberto Soares, Luiz Arthur Peixoto e Daniel Dantas. O grupo 

estreia com a peça "O inspetor geral", do dramaturgo russo Nikolai Gogol. Regina 

chega a estudar Comunicação Social, Filosofia e História na Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), mas não conclui os cursos. 
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Oito anos após a incursão pelo teatro, que lhe rendeu vários prêmios de 

atuação, Regina estreia no cinema, no filme “Chuva de Verão”, de Cacá Diegues. 

Depois disso, a atriz ganha papéis de maior destaque em outros filmes e inicia sua 

carreira na televisão, com participações em novelas da Rede Globo. 

Em matéria publicada no site profissional da atriz, Regina conta que a sua 

forma de atuar sempre envolveu o improviso e isso acabou por gerar uma espécie de 

marca registrada dos seus trabalhos. Por um lado, essa característica é positiva, já que 

se torna um elemento de diferenciação profissional. Por outro, é negativa, pois pode 

acarretar certa limitação, como explica a atriz na matéria publicada pelo site: 

 

Hoje, depois de anos de carreira, acho que esse talento para 

improvisar acabou me impedindo de ser mais atriz. Não que eu não 

seja uma boa atriz, mas acho também que acabei me afastando por 

achar que havia um problema em eu ser atriz. E o ‘problema’, na 

verdade, eram vários: primeiro, eu ser muito livre na forma de atuar 

e ainda ter um tipo físico diferente; depois, ser muito personalista, 

espontânea e, principalmente, muito autoral. Acho que o ideal seria 

que nada disso me impedisse de ser atriz, mas hoje percebo que, 

desde aquela época, isso já me impedia. Toda vez que eu entrava 

para fazer uma participação especial o diretor pedia: ‘não precisa 

texto, fala o que você quiser, você sempre fala coisas ótimas.’ Eu ia 

fazer um comercial e perguntava ‘cadê o roteiro?’, e a pessoa 

respondia: ‘fala o que você quiser, do seu jeito, a gente quer uma 

coisa bem Regina Casé’. Ou seja, na verdade, o que as pessoas 

queriam - e que eu dizia na época - era a minha personalidade. Mas 

hoje vejo que o que elas queriam, na verdade, era a minha autoria 

naquilo. E isso foi criando, já naquela época, um problema que eu 

não percebia, mas que agora, com o passar dos anos e com isso cada 

vez mais sedimentado, percebo melhor
8
. 

 

Em 1986, por exemplo, Regina Casé participou da novela “Cambalacho”, de 

Sílvio de Abreu, interpretando uma personagem escrita especialmente para ela. 

Albertina Pimenta, que ficou nacionalmente conhecida como Tina Pepper, era um 

exemplo da característica personalista e autoral que marcou a carreira da atriz. Em 

matéria publicada em seu site, Regina conta que fez uma participação no “Programa 

do Chacrinha”, na Rede Globo, como se ela própria fosse a Tina Pepper, tamanha a 

incorporação do personagem. 

O traço autoral de Regina Casé se torna ainda mais evidente quando a atriz 

multimídia participa de um dos programas mais representativos da história do humor 

televisivo, a “TV Pirata”, que começa a ser exibida pela Rede Globo em 1988. Entre 

                                                
8
  Disponível em: http://www.reginacase.com.br/vida. Acesso em: 29 de maio de 2012. 

http://www.reginacase.com.br/vida
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os redatores do programa, que trazia um formato inovador de esquetes e um tom 

anárquico para a televisão brasileira, estava o escritor Luiz Fernando Veríssimo. 

Em abril de 1991, Regina Casé passou a comandar o “Programa Legal” ao 

lado do ator e comediante Luiz Fernando Guimarães, com a direção de Guel Arraes e 

Belisário Franca. O traço autoral de Regina se torna ainda mais forte, já que a própria 

atriz idealiza o programa junto ao antropólogo Hermano Vianna. O formato, também 

inovador, mistura documentário, ficção e humor. 

O encontro de Regina Casé com o funk se dá justamente nesta época, quando a 

apresentadora conhece o DJ Malboro, um dos funkeiros que participaram da inserção 

do ritmo popular da periferia carioca em meios elitizados e main stream. A música 

tema do “Programa Legal” é o funk “Melô do Terror”, mixada por DJ Malboro. No 

techo abaixo, também reproduzido do site profissional da atriz, Regina descreve o 

início dos programas ligados à perifeiria e idealizados por ela. 

 

Depois do TV Pirata, do grupo de estudos e, principalmente do meu 

encontro com o Hermano Vianna, que me levou ao encontro de 

muitas pessoas de universos muito diferentes, comecei a sentir 

vontade de levar isso para a televisão. Na mesma época o Daniel 

Filho me chamou para conversar, ele queria muito que eu tivesse 

uma programa só meu. Então, me propôs um programa 

essencialmente humorístico. Como eu estava bastante envolvida 

com todos aqueles universos, com a periferia, sugeri a ele que o 

programa tivesse, além da ficção, outros temas, mais jornalísticos. 

Propus uma abordagem antropológica até. Ele aceitou e o Programa 

Legal acabou sendo isso, um filho das minhas saídas com o 

Hermano
9
. 

 

Apesar de render prêmios da Associação Paulista de Críticos de Arte e do 

Troféu Imprensa, o programa deixou de ser produzido em dezembro de 1992. A 

equipe, entretanto, passou a produzir o quadro “Na Geral”, exibido como atração do 

programa semanal Fantástico, da Rede Globo. 

Ainda ao lado de Guel Arraes, Regina passa a comandar o programa “Brasil 

Legal” em 1995. A princípio, o Brasil Legal seria apenas uma atração especial de fim 

de ano da emissora, exibida em dezembro de 1992, mas, três anos depois, o programa 

entra na grade. O trânsito da apresentadora por lugares interessantes do país, em busca 

de tipos curiosos e inusitados, deu voz a sujeitos anônimos, novos protagonistas da 

programação de uma emissora considerada elitista e seletiva. A atração, criada para 

                                                
9
 Idem. 



29 

 

explorar o humor, se tranformou em um documentário semanal de costumes e passou 

a incluir também viagens ao exterior. 

Entre os nomes da direção do “Brasil Legal”, participaram Sandra Kogut, João 

Alegria, Felipe de Sá, Alberto Renault e Estevão Ciavatta. Pela redação, além de Guel 

Arraes, passaram Pedro Cardoso, Cluádio Paiva, Jorge Furtado e Hermano Vianna. O 

término do programa aconteceu em 1998, seguido da estreia de “Muvuca”, no ano 

seguinte, outro programa em que Regina repetia a parceria com Guel Arraes. 

Uma mistura entre talk-show e reportagens especiais, “Muvuca” repetia o que 

parecia ser o objetivo de Regina Casé: unir pessoas de diferentes universos. Famosos 

e anônimos dividindo situações que tinham como características a espontaneidade, a 

informalidade e a (quase) ausência de roteiro. A audiência, entretanto, não 

correnspondeu às expectativas e o programa saiu do ar em 2000, um ano após sua 

estreia. 

A experiência de Regina Casé no “Programa Legal” e no “Brasil Legal” 

geraram séries educativas como o “Escola Legal” e o “Histórias do Brasil Legal”, 

consecutivamente produzidos pela Fundação Roberto Marinho e pelo Canal Futura. 

Ainda na grade educativa, a apresentadora passou a produzir o programa “Um pé de 

quê?”, sobre a diversidade de espécies de árvores brasileiras e o especial de fim de 

ano “Que História é Essa?”, sobre histórias ocorridas com pessoas comuns e 

noticiadas no mesmo dia de acontecimentos históricos, ambos exibidos pelo Canal 

Futura. Este último também se tranforma em quadro do programa semanal 

“Fantástico”. 

Em 2002, Regina Casé estreia como autora e diretora de televisão ao lado do 

cineasta Fernando Meirelles. Juntos, eles dirigem a episódio piloto do seriado “Cidade 

dos Homens”, na Rede Globo. Intitulado Uólace e João Vitor, o episódio é estrelado 

pela dupla de atores, revelados em uma comunidade carioca, Darlan Cunha e Douglas 

Silva, respectivamente como Larajinha e Acerola. O seriado mostrava o cotidiano dos 

dois meninos em uma favela do Rio de Janeiro e teve outros três episódios assinados 

por Regina Casé: “Tem Que Ser Agora” (2003), “Pais e Filhos” (2004) e “As 

Aparências Enganam” (2005). 

Sua relação com a periferia se tornou ainda mais estreita em 2006, quando 

passou a comandar o programa de auditório ao ar livre “Central da Periferia”, 

repetindo a parceria com Hermano Vianna. Voltado exclusivamente para a produção 

cultural das regiões menos favorecidas do país, o programa trouxe à tona novamente a 
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questão da fluidez de fronteiras e das trocas simbólicas entre centro e periferia. O 

programa rendeu a inserção de mais um quadro no Fantástico, o semanal “Minha 

Periferia é o Mundo”, que contava com a mesma equipe e pretendia focalizar a vida 

em territórios desiguais dos centros urbanos, não só no Brasil, mas no mundo. 
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4. A ESTREIA DO PROGRAMA “ESQUENTA”: “O POVO ESTÁ SE 

ACHANDO ” 

 

“Assista nós na televisão”. A frase é do ex-presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva, em entrevista concedida à Regina Casé
10

 no dia 02 de janeiro de 2011, estreia 

do programa “Esquenta”. Este é o único momento da atração em que a apresentadora 

não aparece no auditório colorido, de inspiração tropicalista e repleto de referências 

ao antigo “Programa do Chacrinha”. 

Já vimos que as outras tentativas implementadas pela apresentadora e sua 

equipe, com os programas citados no capítulo anterior – “Programa Legal” (1991), 

“Brasil Legal” (1995), “Muvuca” (1999), e “Central da Periferia” (2006) – não se 

sustentaram por muito tempo. A intenção de unir o “Brasil real” ao Brasil que assiste 

à TV, sentado no sofá, não encontrou o tom nem o momento propício. Agora, no 

entanto, este encontro é espontâneo, não necessita mais da mediação missionária dos 

seus idealizadores. E o momento é ideal porque o “Brasil real”, embora continue 

carente de tantas políticas públicas fundamentais, ao menos já pode se sentar no sofá e 

assistir televisão. 

A entrevista com o ex-presidente Lula, embora transmitindo mais seriedade ao 

clima descontraído do programa, logo se revela um reforço a toda sensação de “estar 

em casa” que o “Esquenta” procura passar. A figura do ex-líder da nação mais 

carismático e ligado ao povo da História do Brasil e o convite que ele faz à nova 

classe média que o assiste mostra que a hora e a vez da periferia se encontrar ao 

centro parece ter chegado, ao menos na TV. 

Durante a conversa, o presidente conta que em uma de suas primeiras reuniões 

com líderes de outros países, notou que nenhum deles havia se levantado para 

reverenciá-lo em sua chegada. Por isso, decidiu por também não se levantar na 

chegada dos demais, inclusive do presidente norte-americano, na época George W. 

Bush. Percebeu que sua atitude não desagradou ninguém e completou: “Você não 

precisa ser ‘lambe-botas’, você não precisa ser subserviente para ser respeitado. Até 

porque o ser humano não gosta de quem não se respeita”. 

O presidente critica o “complexo de vira-lata”, antes impregnado entre as 

classes menos favorecidas, e afirma uma nova classe, de pessoas trabalhadoras, 

                                                
10

 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?feature=fvwp&v=J519xVEFMYc&NR=1. Acesso 

em: 29 de maio de 2012. 

http://www.youtube.com/watch?feature=fvwp&v=J519xVEFMYc&NR=1
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porém, realizadas. “O povo está se achando. Se o Obama viesse ao Brasil, ia lembrar 

que chamou o Lula de ‘o cara’, mas o povo é que é milhões de caras”, afirmou na 

entrevista. A identificação de Lula com o povo, o mesmo povo que ele lembra, “não 

quis me eleger antes por achar que eu não saberia o que fazer”, é o principal ponto 

explorado na entrevista. A apresentadora afirma que pela primeira vez o povo foi 

efetivamente representado por um líder e sentiu que também poderia ser um Lula no 

futuro. Regina enaltece a origem humilde do ex-presidente, que serve de exemplo 

para outros, com a mesma origem. Vale lembra que Lula nasceu em Pernambuco, 

mudou-se para São Paulo, onde foi metalúrgico e se engajou na luta sindicalista e nos 

movimentos políticos de esquerda. É co-fundador e presidente de honra do Partido 

dos Trabalhadores e, apesar de todos os problemas, seu governo foi avaliado por 83 

por cento dos eleitores, segundo pesquisa do Data Folha, como bom ou excelente. 

O ex-presidente finaliza a entrevista dizendo que está feliz por passar a faixa 

para a sua sucessora, Dilma Rousseff, e por poder convidar o sambista Zeca 

Pagodinho para “uma cervejada e uma churrascada” sem ser criticado por isso. Ele 

ainda pede que o compositor toque uma canção que traduz o seu momento, cuja letra 

fala: “Deixa a vida me levar, vida leva eu”.  

É possível afirmar que o ex-presidente Lula, com seu discurso de auto-

afirmação, representa uma nova classe de trabalhadores que se aceita e resiste à 

transformação do seu estilo de vida. O povo que, nas palavras do ex-presidente, “está 

se achando”, é o mesmo que não quer mais ser “lambe-botas” ou subserviente. A 

entrevista com Otávio Floribal, diretor geral da TV Globo, reproduzida no terceiro 

capítulo deste trabalho, corrobora este pensamento. A pesquisa realizada pela 

emissora mostra que a maior parte da nova classe C experimentou uma ascensão 

social, mas não quer imitar o estilo de vida da classe média tradicional, prefere morar 

no mesmo lugar da sua origem, manter seus hábitos, sua diversão e deseja ver 

exatamente isso na TV: um espelho e não uma imagem retorcida de um ideal de 

riqueza e comportamento a ser alcançado. Esta é a mensagem da estreia do programa 

“Esquenta”, nosso objeto de estudo, e de toda a reformulação da programação da TV 

Globo. 

Em um momento pós-moderno, de crise de identidade, conforme vimos no 

primeiro capítulo deste trabalho, segundo os conceitos de Bauman (2001), a nova 

classe C busca a auto-afirmação. A classe média emergente rejeita a representação, na 
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mídia, de seu comportamento pela ótica do grotesco, decodificada por Sodré e Paiva 

(2002). É uma nova luta de classes, conforme Stuart Hall: 

 

No decorrer da longa transição para o capitalismo agrário e, mais 

tarde, na formação e no desenvolvimento do capitalismo industrial, 

houve uma luta mais ou menos contínua, em torna da cultura dos 

trabalhadores, das classes trabalhadoras e dos pobres. Este fato deve 

constituir o ponto de partida de qualquer estudo, tanto da base da 

cultura popular quanto de suas transformações. (HALL, 2003:247) 

 

 O conceito de identidade é complexo, assim como os próprios conceitos de 

cultura e de popular usados aqui. É importante ressaltar que este trabalho não 

pretende generalizar tais conceitos, e sim aplicá-los à realidade de seu objeto de 

estudo. Estamos atentos ao fato de que “luta e resistência – mas também, 

naturalmente, apropriação e expropriação” (HALL, 2003: 248) são ponto de partida 

para qualquer estudo referente à cultura popular. O que vemos, no contexto desta 

pesquisa, é justamente isso: a cultura popular, híbrida, urbana, repleta de elementos 

provenientes da indústria cultural, “apropriada” e “expropriada” de seu sentido 

simbólico, ainda luta por auto-afirmação e consegue conquistar um espaço legítimo 

na mídia hegemônica. 

 

O capital tinha interesse na cultura das classes populares porque a 

constituição de uma nova ordem social em torno do capital exigia 

um processo mais ou menos contínuo, mesmo que intermitente, de 

reeducação no sentido mais amplo. E a tradição popular constituía 

um dos principais locais de resistência às maneiras pelas quais a 

reforma do povo era buscada. (...) A transformação é a chave de um 

longo processo de “moralização” das classes trabalhadoras e de 

“desmoralização” dos pobres e de reeducação do povo. (HALL, 

2003: 247) 

 

Definimos como legítimo o espaço simbólico do programa “Esquenta” porque 

a atração se diferencia dos demais programas de auditório da TV Globo por não 

utilizar estratégias do grotesco, como o riso cruel, o desfile de aberrações e a tentativa 

de aplicar lições de moral e censura ao comportamento dos ali presentes, 

desmoralizando a pobreza. 

 Ainda durante a estreia do programa, a apresentadora, já de volta ao palco, 

após a entrevista, completa: “Esse programa é bem família, é um almoço de família, 

vocês perceberam?”, e convida pessoas que representam o povo trabalhador para 

receberem uma salva de palmas. São eles um pedreiro que trabalha em uma obra em 
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frente ao seu prédio, um idoso que vende biscoito de polvilho na praia do Leblon e 

um senhor que carrega malas no aeroporto, figuras que normalmente passam 

despercebidas, como se fossem invisíveis aos olhos dos outros. A apresentadora os 

deixa à vontade para falar e presta uma homenagem pedindo aos sambistas Arlindo 

Cruz e Zeca Pagodinho a execução da canção “Eta povo pra Lutar”, de autoria do 

segundo, que diz: “Então por que essa gente que tem não aprende a lição com esse 

povo que nada tem, mas tem bom coração?”. É uma tênue linha entre a comoção e o 

sensacionalismo. O modo espontâneo e sincero de Regina, ao conduzir o programa de 

estreia, entretanto, impediu que o popular ali exaltado caísse no lugar-comum do 

popularesco de outras atrações da emissora, estas sim, planejadas sob a estética do 

grotesco, como o “Domingão do Faustão”, ou o assistencialista “Caldeirão do Huck”, 

já mencionado aqui. 

A equipe do programa “Esquenta” conta com os mesmos nomes das outras 

empreitadas de Regina Casé, porém, vislumbra uma nova forma de retratar a periferia, 

em um novo momento: Hermano Vianna assina o roteiro da atração, Estevão Ciavatta 

dirige e Guel Arraes responde pela direção de núcleo. Regina Casé é a anfitriã do 

almoço colorido e até (intencionalmente) caótico, com figurinos berrantes, sorriso 

amplo, convidados ilustres misturados a anônimos, no auditório barulhento onde 

todos parecem compartilhar uma intimidade.  

O dia e horário escolhidos para a atração são propícios: domingo, às 13h20, 

quando muitas famílias costumam se reunir para almoçar. Além disso, o programa 

remete a férias, verão e carnaval, pois estreou em janeiro e permaneceu até março de 

2011, em sua primeira temporada. A segunda temporada começou mais cedo, em 

dezembro de 2011, e permaneceu até março de 2012. A apresentadora explica a ideia 

da sazonalidade da atração
11

: “Primeiro recebi o dia, a hora e a sazonalidade do 

programa. Depois comecei a pensar sobre ele. E a primeira coisa que me veio à 

cabeça foi aquela música do Gil: O Rio de janeiro, fevereiro e março...”, conta 

Regina, repetindo o trecho da música “Aquele Abraço”, de Gilberto Gil. 

A ideia de convidar os telespectadores para um almoço de família, com a 

“família Esquenta”, no início das tardes de domingo, não é por acaso. Martin-Barbero 

(2003) explica que a televisão ainda representa, para a maioria das pessoas, uma 

                                                
11

 Disponível em: http://www.clicapiaui.com/celebridades/40694/regina-case-estreia-programa-

esquenta-na-globo.html. Acesso em 29: de maio de 2012. 

 

http://www.clicapiaui.com/celebridades/40694/regina-case-estreia-programa-esquenta-na-globo.html
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situação primordial de reconhecimento. O apresentador é mais que um transmissor de 

informações, mas um verdadeiro interlocutor que interpela a família e, com seu tom 

coloquial e simulação de diálogo, cria a proximidade e a magia do clima familiar. O 

discurso da televisão, quando bem articulado, é capaz de familiarizar tudo e tornar 

próximo e amigável o rosto de estranhos: 

 

A marca da hegemonia trabalha aí, nessa forma, na construção de 

uma interpelação que fala às pessoas a partir dos dispositivos que 

dão forma a uma cotidianidade familiar, que não é apenas 

subproduto da pobreza e das artimanhas da ideologia, mas também 

espaço de algumas formas de relação primordial e de algumas 

vivências que não são menos fundamentais só por serem ambíguas. 

(MARTIN-BARBERO, 2003:307) 

 

O programa “Esquenta” obteve 17 pontos de audiência logo na estreia. No 

mesmo horário, o programa “Tudo é Possível”, da Rede Record, marcou 9 pontos, 

enquanto o “Domingo Legal”, do SBT, registrou 8 pontos, segundo dados do site 

UOL
12

. Além da entrevista com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o piloto 

contou com a presença dos sambistas Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz e Leandro 

Sapucahy, do cantor e compositor Gilberto Gil, com sua filha, a também cantora Preta 

Gil, além dos comediantes Marcius Melhem, Leandro Hassum e Fábio Porchat e do 

ator Cauã Reymond. 

 

4.1 Um herdeiro do Chacrinha 

 

A abertura multicolorida é acompanhada por uma música em ritmo de samba-

gafieira: “Alô, Regina, é tão gente fina que sabe chegar”, diz a letra em sua primeira 

estrofe. A primeira imagem do auditório traz um intérprete de samba enredo que 

anuncia o início do programa como se fosse a entrada de uma escola de samba: “Alô, 

Brasil! Alô, família Esquenta! Regina Casé!”. A apresentadora surge por trás de 

mulheres cheias de adereços que fazem a coreografia típica da avenida no carnaval, 

com plumas cor de laranja e imensos cocares. Gilberto Gil, símbolo do movimento 

brasileiro de ruptura conhecido como Tropicália, e o sambista Arlindo Cruz entoam a 

                                                

12
 Disponível em: http://televisao.uol.com.br/ultimas-noticias/2011/01/03/estreia-do-esquenta-marca-

17-pontos-de-audiencia-na-globo.jhtm. Acesso em: 29 de maio de 2012. 

 

http://televisao.uol.com.br/ultimas-noticias/2011/01/03/estreia-do-esquenta-marca-17-pontos-de-audiencia-na-globo.jhtm
http://televisao.uol.com.br/ultimas-noticias/2011/01/03/estreia-do-esquenta-marca-17-pontos-de-audiencia-na-globo.jhtm
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música de abertura, ao vivo, acompanhados por uma banda. Na tela, aparece a letra 

colorida do samba que está sendo tocado, como se fosse um karaokê. 

A edição reveza imagens da banda tocando a canção com imagens alternadas da 

apresentadora no auditório, beijando os convidados e as crianças que correm de um 

lado para o outro, a cozinheira que prepara comidas típicas ali mesmo, a dança dos 

funkeiros que também participam do programa, todos sambando. 

Em seguida à apresentação inicial, a banda continua: “Regina de janeiro, fevereiro 

e março. Alô, alô”, fazendo alusão à canção do próprio Gil, “Aquele Abraço”. Vale 

lembrar que esta canção é símbolo do movimento tropicalista, que transformou a cena 

cultural brasileira entre 1967 e 1968. Além de Gilberto Gil, entre os grandes nomes 

idealizadores da Tropicália estão Caetano Veloso, Gal Costa, Tom Zé, Rogério 

Duprat, Nara Leão, José Carlos Capinan, Torquato Neto e Rogério Duarte. E, claro, o 

homem que inspirou todo este movimento: o Chacrinha. 

Nascido em Surubim, Pernambuco, em 1916, José Abelardo Barbosa de Medeiros 

se transformou em Chacrinha durante a era de ouro do rádio no Brasil, nos anos 40. E, 

na década de 1950, ele reinventou a televisão brasileira. O Velho Guerreiro, como 

ficou conhecido, comandou os programas “Discoteca”, “Buzina” e “Cassino do 

Chacrinha”, exibidos entre 1957 e 1988, com direção de Joseph Salin, Carlos Manga, 

Leleco Barbosa, Adré Luiz Barbosa, Helmar Sérgio, entre outros. 

Nascido e criado em um ambiente cultural popular, Chacrinha foi influenciado por 

uma fusão de elementos híbridos. Na figura do apresentador, o carnaval do interior 

pernambucano, o frevo, os pastoris, o circo e o palhaço se fundiram ao samba e às 

marchinhas do Rio de Janeiro, com o carnaval de rua, cheio de negros e gente 

descendo dos morros.  

Chacrinha é a tradução de tudo isso, com suas indumetárias de palhaço, seu 

deboche, suas canções obscenas, seus bordões, como bem definiu Nelson Hoineff no 

documentário de sua autoria “Alô, Alô, Teresinha!”, de 2009: “Um velho de pastoril: 

um velho jocoso, libidinoso, safado, criativo, encrenqueiro. Tudo isso era Chacrinha”.  

A representação da contradição que compõe o Brasil está no Chacrinha e o 

movimento tropicalista é a expressão de tudo isso, com a retomado do movimento 

antropofágico do escritor Oswald de Andrade, que discute a fusão entre o moderno e 

o arcaico, o nacional e o estrangeiro, o urbano e o rural, o avançado e o atrasado a alta 

cultura e a cultura de massa. 
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O Chacrinha é o nosso irmão, o irmão da miséria, o irmão das 

necessidades. No passado, sua fatia de pão nem tinha manteiga para 

lhe barrar por cima. Por trás de sua abundância presente, ainda 

gemem velhas humilhações e fomes jamais esquecidas. (...) 

Chacrinha é a gigantesca vitória do pé-rapado, é a flamejante 

ascensão do pobre-diabo (RODRIGUES apud MACHADO, 

2011:113). 

 

O hibridismo e a tensão entre o popular e o massivo presentes na figura do 

Chacrinha e expressos no movimento tropicalista ganham uma releitura no programa 

“Esquenta”. Vale lembrar a edição exibida no dia 25 de março de 2012, durante a 

segunda temporada da atração, que tem como tema a antropofagia. Gilberto Gil 

participa do programa novamente e explica o que o movimento representou: 

 

Aqui no Brasil houve uma época, não tão distante em que um grupo 

de pensadores, intelectuais, ativistas, agentes culturais se reuniram 

sob o signo da antropofagia. Essa reunião, sob esse signo, tem até 

hoje dado muitos frutos do Brasil. O tropicalismo, por exemplo, é 

um fruto direto dessa visão sobre a necessidade de o Brasil se 

apropriar dos elementos que passam por aqui
13. 

 

O compositor destaca o hedonismo presente no carnaval brasileiro e as 

diferentes formas como a cultura popular do país é apropriada e adaptada, ou seja, é 

“digerida” por diferentes culturas pelo mundo. 

 

Essas coisas que vêm marcando, o cartão de visitas, o modo de 

apresentação da forma brasileira de estar no mundo, isso se espalha 

cada vez mais e isso é antropofagia, é exatamente pegar do outro, 

comer o outro, digerir o outro e produzir uma terceira coisa
14

. 

 

Além de abordar temas relativos à Tropicália, de usar cores, musicalidade e 

artefatos que remetem à estética circense e carnavalesca dos programas conduzidos 

por Chacrinha, de fazer referência diretas aos famosos bordões do apresentador, o 

programa “Esquenta” apresenta duas grandes marcas da influência do Velho 

Guerreiro: o caos proposital e a falta de hierarquia. 

A confusão quase ingovernável do auditório do Chacrinha é, na verdade, a 

maior prova de profissionalismo de toda a equipe, que conseguiu obter sucesso com a 

improvisação e ousadia, realizando o programa ao vivo: “Mas engana-se quem pensar 

que o mais popular programa da televisão brasileira não passava de uma algazarra 

                                                
13

 Disponível em: http://esquenta.globo.com/platb/programa/2012/03/22/gilberto-gil-fala-sobre-

antropofagia-no-brasil/. Acesso em: 29 de maio de 2012. 
14

 Idem. 

http://esquenta.globo.com/platb/programa/2012/03/22/gilberto-gil-fala-sobre-antropofagia-no-brasil/
http://esquenta.globo.com/platb/programa/2012/03/22/gilberto-gil-fala-sobre-antropofagia-no-brasil/
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amadorística e que o seu apresentador era apenas um excêntrico palhaço de circo” 

(MACHADO, 2011:13). 

Segundo Machado, até a ascensão de Chacrinha, a TV era considerada uma 

sucessora engomada do rádio ou um cinema em menor escala, mas com as mesmas 

técnicas tradicionais de efeito de realidade, sem apresentar linguagem, estilo, formato 

ou estética próprios. “O chamado ‘padrão Globo de qualidade’, imposto pela rede 

televisiva que foi hegemônica durante décadas, apenas conseguiu engessar ainda mais 

uma televisão que tinha vergonha de ser televisão e que tentava ‘copiar’ os meios 

mais nobres” (MACHADO, 2011:14). A aparência de caos, portanto, é uma 

transformação intencional e não um defeito. 

 

Apesar da aparência desleixada, Chacrinha não tinha nada de 

primitivo. Sabia muito bem o que queria. Inovou em termos de 

sonoplastia no rádio, deu forma à improvisação na televisão, fez os 

programas mais atrevisdos da televisão brasileira e isso em plena 

ditadura militar (MACHADO, 2011:13). 

 

Mesmo décadas depois da revolução implementada por Chacrinha, que 

transformou a artificialidade da televisão e ousou experimentar espontaneidade e 

improviso ao vivo, a TV Globo ainda funciona nos moldes da estética clean e do 

padrão de qualidade acima de tudo. Entretanto, o programa “Esquenta” deu certo e 

está inserido na grade de programação. Assim como no caso “Programa do 

Chacrinha”, o caos e a confusão aparentes do programa “Esquenta” têm uma 

finalidade bem definida: se comunicar e representar os novos telespectadores. A 

identificação com a audiência sempre foi o objetivo da emissora e, como dissemos 

anteriormente, o contexto pós-era Lula transformou esta audiência. 

Pela primeira vez na história do Brasil, a classe média representa mais da 

metade da população total, somando 95 milhões de pessoas, segundo dados do IBGE. 

Um herdeiro legítimo do Chacrinha, portanto, experimenta um bom momento para se 

estabelecer na grade de programação. Assim como o Velho Guerreiro, Regina Casé 

não cria hierarquias em seu programa: o artista e o anônimo estão lado a lado: 

“[Chacrinha] atribuiu aos técnicos uma posição privilegiada, transformando-os em 

protagonistas, chamando-os pelo nome e entrevistando-os durante o programa” 

(MACHADO, 2011:14). Da mesma forma, como vimos no capítulo anterior, a estreia 

do Esquenta contou com a participação de um pedreiro, um idoso que vende biscoito 

de polvilho na praia do Leblon e um senhor que carrega malas no aeroporto. 
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A definição a seguir, que caracteriza o “Programa do Chacrinha”, caberia 

também ao “Esquenta”: 

 

No final, todos acabam sendo tratados como iguais. É difícil 

distinguir entre o intérprete consagrado e o cantor iniciante 

(calouro), o membro do júri que entende de música e o oportunista 

que chuta seus (pré) conceitos (...) Até mesmo os técnicos 

(cameramen, cablemen, microfonistas etc) e o pessoal da segurança 

acabam virando protagonistas e entram na bagunça. (MACHADO, 

2011:31). 

 

Mais de vinte anos após a transformação implementada pelo Velho Guerreiro, 

a estética inventada por ele parece estar em sua melhor forma e prova que a televisão 

é um laboratório que abriga infinitas possibilidades de formatos e conteúdos diversos, 

antagônicos, criativos, repetitivos, inovadores e reinventados. Prova também que “ao 

menos na América Latina, (...) as massas ainda contêm, no duplo sentido de controlar, 

mas também de trazer dentro, o povo” (MARTIN-BARBERO, 2003:28). 
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4.2 Atrações do programa: Estética do grotesco? 

 

Após a apresentação do conteúdo e do formato do programa “Esquenta”, 

verificamos sua semelhança com os programas de auditório apresentados por 

Chacrinha. Apesar do intervalo de tempo e da mudança de contexto que separa as 

duas atrações, é notável que, tanto o Chacrinha de décadas atrás quanto o “Esquenta” 

de hoje, possam ser comparados ao conceito de praça pública citado anteriormente. É 

na praça pública ou na feira livre que a massa busca um espetáculo, não só para se 

divertir, mas para se integrar. Vale lembrar que o espaço público é “historicamente 

difícil de se constituir num país como o Brasil, cujas elites sempre sufocaram o 

Estado e a república com seus interesses privados” (SODRÉ&PAIVA, 2002:110). 

A frase destaca acima se aplica tanto ao contexto histórico dos programas do 

Chacrinha, durante a ditadura, quanto ao contexto histórico do programa “Esquenta”, 

durante a ascensão da nova classe C: o espaço público continua apresentando entraves 

para a massa, que identifica um espaço semelhante, porém, aparentemente mais 

democrático nas “praças públicas” da TV. 

O caráter de praça pública dos programas de auditório tem início ainda na 

década de 60. É nessa época que a TV supera os obstáculos técnicos e pode se dedicar 

a cooptar audiência e se consolidar como veículo massivo, rentável para publicidade e 

o comércio, “deixando de lado as ilusões culturalistas que pairavam sobre a 

radiodifusão desde a fundação, em 1923, da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, a 

primeira emissora a funcionar no país, por iniciativa do antropólogo Roquete Pinto” 

(SODRÉ&PAIVA, 2002:110). Rádio e televisão se popularizam neste período e o 

projeto de Roquete Pinto é abandonado. 

Atualmente, o programa “Esquenta” utiliza esta estratégia, que é a tradução do 

espírito festivo da praça pública, presente também no rádio popularizado, para o 

espaço televisivo. A descrição feita por Rosseau no segundo capítulo deste trabalho se 

aplica também ao programa “Esquenta”, pois caracteriza a diversão no espaço público 

como uma combinação de certa espontaneidade popular aos mecanismos de controle 

acionados por elites – no caso da TV, a elite é composta por editores, produtores 

culturais e jornalistas que pertencem a classes dirigentes. 

Com atrações que passam por cantores de funk, pagode, tecnobrega, sertanejo, 

dançarinos de bailes do subúrbio carioca, jogadores de futebol, pastores evangélicos, 

transexuais, grandes nomes da Tropícália, como Caetano Veloso e Gilberto Gil, além 
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do ex-presidente da República, o programa “Esquenta” se constitui como uma praça 

pública ou feira livre revisitada. Existem diferenças, porém, entre a sua estética e a 

estética do grotesco. 

A primeira diferença é que, ao contrário da estética do grotesco, que busca 

causar a sensação de choque, angústia, repúdio e por fim, o riso, a estética do 

programa “Esquenta” busca a aproximação e a familiaridade, não o estranhamento. A 

segunda é que a “tensão presente na fronteira entre a liberdade, senão a 

licenciosidade, das autônomas manifestações estéticas da massa e as regras de 

natureza editorial”, descrita por Sodré e Paiva sobre a estética do grotesco, no 

programa “Esquenta” é quase imperceptível. A forma como a apresentadora Regina 

Casé trata seus convidados, o público e como fala da própria vida, e também a sua 

própria trajetória, sempre em busca de implementar a cultura popular na TV, 

diminuem sensivelmente esta tensão. 

Embora as outras empreitadas de Regina Casé, como visto neste trabalho, não 

tenham obtido êxito por serem possuírem um caráter mais educacional que o do 

programa “Esquenta” e por terem ocorrido em outro contexto socioenconômico, 

pode-se afirmar que sua essência não foi completamente abandonada. Para obter 

sucesso, foi necessário adaptar conteúdos, torná-los menos culturalistas e mais 

populares, buscar o riso. O programa “Esquenta” segue sem explorar a fórmula do 

grotesco, do riso cruel e de “desfile de conflitos famliares, brigas de vizinhos, 

confissões de pequenos criminosos e viciados, geralmente alvos de duras diatribes 

morais do apresentador, aberrações diversas” (SODRÉ&PAIVA, 2002:116). 

Foi necessário, porém, abandonar a estética “bem comportada” e didática dos 

programas anteriores e ceder ao que está na moda na indústria cultural, combinar 

modimos à cultura popular e usar sua espontaneidade para conquistar audiência. 

Também vimos que o programa “Esquenta” abordou temas complexos, como o 

movimento cultural antropofágico. É certo que, para isso, o programa reduziu a 

complexidade da mensagem contida no movimento, tratando-a de maneira superficial 

e facilitando sua assimilação por um público mais amplo. Entretanto, só o fato de 

mencionar este assunto e de fazer referências diretas a ele através de sua estética, o 

programa “Esquenta” já se diferencia do conceito de qualquer programa de auditório 

da televisão brasileira atual. 

Vale lembrar, e comparar, o episódio da apresentação da umbandista Cacilda de 

Assis, conhecida como “Seu Sete”, na televisão aberta brasileira, em 1971. Conforme 
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Sodré e Paiva, a aparição da figura nos principais programas de auditório da época 

significou uma manisfestação espontânea da religiosidade das classes subalternas, 

“em escala nacional, pela primeira vez na História do país, cujo Estado e cujas classes 

dirigentes desfiam ao longo dos tempos uma narrativa eurocêntrica sobre si mesmos” 

(SODRÉ&PAIVA, 2002: 120). 

Dona Cacilda, também conhecida como “Seu Sete da Lira”, “Maria Audália”, 

“Vovó Cambira” ou “Cabloca Jurema”, usava smoking, cartola, capa, charuto à boca 

e garrafa de aguardente à mão. Sua aparição na televisão não foi abordada como uma 

aberração ou fenômeno exótico, e este foi o problema. “Nas reações subsequentes, 

revelam-se posicionamentos elitistas arraigados nas velhas estruturas de dominação e 

aspectos cruciais da luta de classes no plano das representações simbólicas” 

(SODRÉ&PAIVA, 2002: 120). 

A Igreja Católica, a censura federal e a imprensa escrita fizeram coro contra Seu 

Sete. Os apresentadores Chacrinha e Cláudio Cavalcanti receberam ameaças de 

suspensão. Uma matéria do “Jornal do Brasil” acusou Seu Sete de “explorar a 

credulidade pública” e criticou um samba cantado por ela, junto ao auditório, que 

“começa onde a medicina acaba, enquanto várias pessoas desfilam diante dos 

apresentadores para narrarem curas milagrosas – até de câncer – recebidas no terreiro 

da seita, em Santíssimo”. O jornal “O Estado de São Paulo” chamava o público do 

auditório de “multidão boçal” e a “Revista Veja” definia o episódio como 

sensacionalista, cujo único interesse era aumentar a audiência. 

As manifestações do Instituto de Cultura Espírita do Brasil e da Rádio Nacional, a 

favor de Seu Sete, não tiveram repercussão expressiva na mídia. Já a movimentação 

reativa foi suficiente para banir a figura de Seu Sete e sua representatividade da 

televisão: “(...) a imagem televisiva e nacional dessa realidade popular parecia um 

golpe fundo na autoimagem narcísica e eurocentrada das elites” (SODRÉ&PAIVA, 

2002: 122). A partir de então, os programas de auditório continuaram captando 

audiência, mas de maneira mais domesticada, sem as surpresas que eventualmente são 

reveladas pelo país real.  

Guardadas as devidas proporções, podemos afirmar que o “Esquenta” é uma 

tentativa de inserir características do país real na programação televisiva. O programa 

não está blindado contra as possíveis surpresas provenientes das camadas excluídas, 

que fogem ao roteiro da atração. É fato que a autonomia dessas camadas é discutível: 

pode ser apenas uma questão de tempo até que toda a suposta autenticidade seja 
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apropriada. Estamos falando aqui sobre uma simbólica luta de classes e, como vimos, 

esta luta envolve resistência, mas também apropriação e expropriação. A 

domesticação pode ser inevitável. 

Entretanto, conforme vimos no caso do episódio de Seu Sete, e conforme enuncia 

Jesús Martín-Barbero, é necessário: 

 

(...) suspeitar daquela imagem do processo na qual não cabiam mais 

figuras além das estratégias do dominador, na qual tudo transcorria 

entre emissores dominantes e receptores dominados sem o menor 

indício de sedução nem resistência, e na qual, pela estrutura da 

mensagem, não atravessavam os conflitos nem as contradições e 

muito menos as lutas. (MARTIN-BARBERO, 2003:27) 

 

Negar o popular e, por conseguinte, negar conflitos, lutas e contradições é o 

mesmo que rejeitar a existência de uma “verdade cultural” de toda a América Latina 

e, em especial, do Brasil: 

 

(...) a “mestiçagem”, que não é só aquele fato racial de onde 

viemos, mas a trama hoje de modernidade e descontinuidades 

culturais, deformações sociais e estruturas do sentimento, de 

memórias e imaginários que misturam o índígena com o rural, o 

rural com o urbano, o folclore com o popular e o popular com o 

massivo. (MARTIN-BARBERO, 2003:28) 
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5. QUAL O LUGAR DA PERIFERIA? 

 

Uma pesquisa realizada pelo Data Popular
15

 no segundo trimestre de 2011 

apontou que a nova classe média incomoda parte da velha classe média. A entidade 

entrevistou 18.365 pessoas de todo o país e constatou que 55,3% dos integrantes da 

tradicional classe média pensam que os produtos à venda no mercado deveriam ter 

versões para ricos e para pobres. Apontou ainda que, para 48,4% dos entrevistados, a 

piora em alguns serviços, que passaram a ter excesso de filas, por exemplo, é 

atribuída à classe C.  

Para 26,4% dos considerados da elite, a criação de novas estações de metrô 

aumenta a circulação de pessoas indesejáveis na região. Por fim, para 16,5% da “alta” 

classe média, as pessoas mal vestidas deveriam ser barradas em certos lugares e, para 

outros 17,1%, todos os estabelecimentos deveriam ter elevadores separados.  

A partir destes dados fica evidente que a possibilidade de consumir por si só não 

foi capaz de diminuir o abismo entre ricos e pobres. O artigo publicado pelo colunista 

do jornal “O Globo” Artur Xexéo, em seu blog, no dia 13 de abril de 2012, intitulado 

“Sobre a nova classe média”, deixa isso bem claro: 

 

Não gosto de axé. Nem de pagode. Nem mesmo de sertanejo 

universitário. Por isso, não custa nada perguntar: dá para tocar outra 

coisa? Como qualquer brasileiro, me orgulho muito da nova classe 

média e dos oito milhões de conterrâneos que chegaram à sociedade 

de consumo nos últimos tempos. Consumo para todos! Mas, veja 

bem, para todos, o que inclui a velha classe média. É democrático o 

fato de voos comerciais poderem ser pagos em 17 vezes. Mais gente 

viajando, mais gente fazendo turismo, nem me incomodo com os 

aeroportos superlotados. Mas, vem cá, dá para variar o cardápio? 

Ou vou ser obrigado a comer barrinha de cereal para o resto da 

vida? Alguém já perguntou se a velha classe média gosta de 

barrinha de cereal? Eu não gosto. Dá pra sair um sanduíche de 

queijo com suco de laranja?
16

 

 

O colunista se mostra favorável ao avanço da nova classe social, desde que ela 

jamais se misture a ele. Seu desconforto é muito grande diante da popularização de 

                                                

15
 Disponível em: http://envolverde.com.br/noticias/nova-classe-media-incomoda-parte-da-velha-

classe-media-aponta-data-popular. Acesso em: 01 de junho de 2012. 

16
 Disponível em: http://oglobo.globo.com/cultura/xexeo/ Acesso em: 01 de junho de 2012. 

http://envolverde.com.br/noticias/nova-classe-media-incomoda-parte-da-velha-classe-media-aponta-data-popular/
http://envolverde.com.br/noticias/nova-classe-media-incomoda-parte-da-velha-classe-media-aponta-data-popular/
http://oglobo.globo.com/cultura/xexeo/
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serviços elitizados e ele chega a afirmar que a velha classe está sofrendo um trauma 

com todo este processo: 

(...) Por favor, pensem no trauma que vem sofrendo a velha classe 

média. Cresci aprendendo que profissão para valer era engenheiro, 

médico ou advogado. Se o sujeito não tivesse aptidão para uma 

dessas três categorias, tentava um concurso para o Banco do Brasil 

ou para a Caixa Econômica. Agora, todos gritam no meu ouvido: 

empreendedorismo! O certo seria ter aberto um salão de beleza, um 

serviço de comida pronta, uma padaria... Tarde demais! Ensinaram-

me a fechar o mês sem contas a pagar. Agora, o governo me alicia: 

Crédito! Crédito! Crédito! E eu não quero comprar uma TV de 

plasma, nem um segundo telefone celular, nem quero passar férias 

em Porto Seguro
17

. 

 

Artur Xexéo finaliza seu artigo criticando a transformação sofrida pelos meios 

de comunicação após a ascensão da nova classe C. Um novo modelo de aparelho de 

rádio, que ele afirma ter sido desenvolvido especialmente para o consumidor “que 

ama música em alto volume, o lazer se concentra nos churrascos de fim de semana, 

onde ocorre a confraternização” e a nova programação da televisão, sobre a qual ele 

diz:  

 

Sejam bem-vindos ao paraíso os que ganham entre R$ 1.200 e R$ 

5.174 por ano. Mas tem que ter lugar para todo o mundo. Eu quero 

de volta o meu filme legendado na TV e torço pela possibilidade de 

passar um intervalo comercial inteirinho sem assistir a um anúncio 

do Supermarket. Onde foi parar a televisão da velha classe média? 

Sempre fui noveleiro, nunca tive vergonha disso. Assisti às novelas 

de Ivany Ribeiro em versão original. Mas não aguento mais tramas 

ambientadas na comunidade, sambão na trilha sonora, mocinha 

cozinheira e galã jogador de futebol. Eu quero de volta a minha 

novela de Gilberto Braga!
18

 

 

O relato do jornalista corrobora o ponto de vista demonstrado por este 

trabalho: a luta de classes simbólica ainda é muito forte na cultura brasileira. A 

imagem do popular só é aceita pela elite quando retrata a aberração ou o exótico. Essa 

movimentação reativa apontada não só pela coluna de Xexéo, mas também pela 

pesquisa do Data Popular demonstra que “a imagem televisiva e nacional dessa 

realidade popular parece um golpe fundo na autoimagem narcísica e eurocentrada das 

elites” (SODRÉ&PAIVA, 2002:121). Os autores estão se referindo ao fato de que, 

quando a imagem popular é retratada na mídia sem a estética do grotesco, as elites se 

sentem incomodadas. Embora o estudo de Sodré e Paiva seja de uma década atrás, 

                                                
17

 Idem. 
18

 Idem. 
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portanto, tenha sido concluído bem antes do atual momento de ascensão social da 

nova classe C, é notável que a realidade não é muito diferente nos dias de hoje. 

Na “modernidade líquida” não existem lugares pré-estabelecidos, fixos ou 

sólidos. Os espaços simbólicos são igualmente fluidos e as categorias zumbis, entre 

elas, as classes sociais, são como mortos-vivos que, vez ou outra, resolvem se afirmar. 

Isso não significa democracia, diversidade ou espaço para que todos vivam em 

perfeita harmonia. Entretanto, isso significa que não é possível sufocar o 

empoderamento simbólico das classes desfavorecidas, contê-las no lugar do 

subalterno e da exclusão. Não é possível afirmar que a democracia foi alcançada, 

assim como não é correto ignorar o estado permanente de luta e resistência, 

apropriação e expropriação entre as classes. O que Artur Xexéo rejeita, afinal, são as 

marcas de repressão e domínio ou as novas formas de relação social e conflitividade? 

Para uma compreensão mais profunda desta complexa questão, foi realizada 

uma entrevista com Ivana Bentes, professora da Escola de Comunicação da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro dedicada ao campo de pesquisa dos novos 

modelos teóricos do capitalismo cognitivo e da “periferia global”, conceito que 

melhor define as camadas sociais a que nos referimos neste trabalho. “Existe uma 

definição simbólica de periferia como aquilo que não está no centro, mas o que é o 

centro, afinal, se essa cultura é tão ativa para o mundo? A palavra periferia pode ter 

um sentido positivo ou negativo, dependendo de como e onde é falada”, afirma a 

entrevistada. 

A definição geográfica, portanto, não é suficiente para definir a periferia. No 

Rio de Janeiro, por exemplo, periferia quer dizer favela; já em São Paulo é mais 

genérico e se refere a muitos bairros afastados do centro. A discussão ligada à pobreza 

também se torna relativa, afinal a periferia nem sempre está à margem dos espaços 

acessados pelas classes média e alta, sejam eles espaços simbólicos ou físicos. Ivana 

Bentes afirma em entrevista concedida à autora: 

 

Quem mora na periferia mora na cidade. Favela é cidade, periferia é 

cidade. O centro depende dos serviços da periferia. É difícil 

delimitar estes espaços. Podemos pensar a periferia como um lugar 

onde o Estado de direito não chegou, mas, por outro lado, o próprio 

Brasil está na perifeira do mundo, se comparado a países mais 

desenvolvidos. Isto constitui uma contradição ainda maior porque o 

Brasil é considerado a sexta economia do mundo e uma imensa 

parcela da população brasileira carece de serviços básicos de 

cidadania. 
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Periferia, portanto, é uma noção, muito mais que um conceito, relacional. 

Ivana explica que as classes periféricas de ontem, com o governo Lula, experimentam 

hoje uma mobilidade social resultante de políticas públicas efetivas e se transformam 

na nova classe média. Ela ressalta que esta mobilidade está longe de ser a ideal, mas 

assume a função de partilhar a cidade de uma forma mais igualitária entre seus 

habitantes. 

O foco de interesse deste trabalho, entretanto, é representação desta nova 

classe média na televisão. A imagem que está transformando a programação da maior 

emissora do país e incomodando as elites, conforme mostra a pesquisa do Data 

Popular e o artigo de Artur Xexéo. Como já foi dito, é preciso contestar a noção de 

ocupação democrática do espaço midiático que a emissora tenta passar. É sabido que 

esta é uma estratégia mercadológica, pois, como já foi dito, mídia e mercado 

caminham juntos e, na sociedade de consumo, os consumidores com maior potencial 

têm o poder de pautar a mídia. Por outro lado, é impossível negar a conquista das 

classes emergentes e toda a sua luta por visibilidade. Ivana Bentes explica ainda que, 

a seu ver, este momento é representa uma soma de fatores: 

 

Conforme Nelson G. Canclini, vivemos na era dos “consumidores e 

cidadãos”. As pessoas da nova classe média estão sendo 

reconhecidas pelo Estado e pelo mercado como consumidores e essa 

é uma maneira ruim de se pensar a potência da periferia. 

Obviamente não podemos desqualificar todo o processo de luta pela 

visibilidade da periferia. Temos o funk, o hip hop, os filmes, os 

movimentos sociais como a Central Única das Favelas, o 

AfroReggae e as Redes da Maré, por exemplo. Não dá para pensar 

uma cultura urbana sem esses grupos e elementos culturais. A 

visibilidade desses grupos não é uma generosidade do mercado, é 

uma conquista. No entanto, é preocupante que eles sejam incluídos 

apenas pelo consumo porque eles lutam por uma inclusão subjetiva, 

dos seus modos de vida, suas roupas, seu jeito. As pessoas precisam 

aceitá-los como são e não tentar mudá-los. Essa é uma conquista da 

própria periferia, que tem uma trajetória de lutas pela ocupação de 

espaços e o espaço da mídia é um deles. 

 

A pesquisadora acredita que a visibilidade da periferia não é fator passageiro e 

sim uma tendência que se consolida aos poucos: “A periferia é 99 por cento do Brasil, 

nós é que somos a minoria”, afirma. 

 

Estamos vivendo no Brasil a universalização de uma série de 

direitos. Espero que essa universalização não se limite ao consumo 
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e que se dê também na influência da opinião pública, na cultura, nos 

espaços públicos e nas universidades. Não dá para imaginar o Rio 

de Janeiro e o Brasil sem a periferia. A integração precisa acabar 

com os guetos. 
 

Para Ivana Bentes, os resultados da pesquisa do Data Popular e a opinião de 

Artur Xexéo no seu artigo são sintomas do fim da centralidade de um grupo social 

que está perdendo seu domínio e seu poder de influência. Ao mesmo tempo, o 

discurso da elite representa, a contragosto, o reconhecimento da potência das classes 

emergentes. 

 

São formas de desqualificação da estética e da fala do outro. O 

outor é brega, é feio, é errado, tem mau gosto. Na verdade, é a elite 

que não tem potência para criar novidades, não tem a capacidade 

inventiva da periferia. Hoje, a classe média imita a periferia, um 

grupo que rejeita sua influência e prefere a cantora Gaby Amarantos 

às musas do rádio e de Hollywood dos anos 50, por exemplo, tão 

exaltadas por representantes da elite, como é caso de Artur Xexéo. 

 

Sobre o programa “Esquenta”, a pesquisadora lembra que a apresentadora 

Regina Casé, embora pertencente à elite, está atenta aos grupos periférico, o que, na 

sua opinião, é um fator positivo. Por outro lado, Ivana ressalta que o programa 

“Esquenta” não problematiza as questões da periferia e utiliza um discurso 

celebratório: 

 

De certa forma, este tipo de discurso é bom porque a favela sempre 

foi vista como um lugar de crime e violência, o que ofuscava toda a 

invenção cultural, de mundos e de vidas que acontece nesses 

lugares. Celebrar as coisas boas e ignorar os conflitos da periferia, 

no entanto, significa passar de um clichê para outro. Isso é bom e 

importante, como discurso de afirmação, mas acho que poderia 

haver um equilíbrio maior entre os temas abordados. É necessário 

trazer a discussão da favela, a discussão da cidade, das remoções de 

pessoas por conta das obras para os megaeventos esportivos, por 

exemplo. Acredito plenamente que isso possa ser feito em um 

programa de autidório, acho que já existe maturidade para este tipo 

de discussão na TV, desde que haja um equilíbrio entre os temas e 

uma boa abordagem. 

 

Em resumo, a existência de um programa como o “Esquenta” é algo positivo, 

que sinaliza uma mudança. Mesmo que o programa não seja exibido em horário nobre 

e só vá ao ar durante o uma estação do ano, o que mostra certa resistência que ainda 

existe por parte da TV Globo, esta já é uma conquista significativa. Existe, no 

entanto, a necessidade de se apontar também as questões mais difíceis e conflituosas 
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relativas às classes emergentes. Caso contrário, a periferia corre o risco de ser 

transformada, pela televisão, em uma forma de folclore. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Após uma análise teórica do modo como a mídia está abordando o 

comportamento, as preferências e a produção cultural da nova classe média, através 

da análise de caso da edição de estreia do programa “Esquenta”, é possível chegar a 

algumas conclusões. A primeira delas é que o conceito de estética do grotesco, 

desenvolvido por Sodré e Paiva, não pode ser aplicado em todas as suas dimensões ao 

“Esquenta”. Conforme foi visto, o grotesco é definido por características essenciais, 

entre elas a sensação de choque, angústia, repúdio e o riso cruel. Diferente dos 

exemplos anteriormente explorados, o “Esquenta” não busca uma moralização da 

pobreza, um juízo de valores, uma espetacularização das mazelas para causar o 

estranhamento ou o riso. Ao contrário, se vale de estratégias para criar uma sensação 

de familiaridade entre as diferentes camadas sociais e, assim, conquistar a audiência 

de todas as classes, se possível. 

Deste modo, o programa, assim como toda a orientação recente da 

programação da TV Globo, pode ser criticado por criar uma nova forma de 

homogeinização. Dessa vez, ao invés de homogeinizar o gosto da elite entre as classes 

mais baixas, homogeiniza-se o gosto das classes emergentes entre as demais. Esta é a 

base da crítica elitista, como foi mostrado no exemplo da coluna publicada pelo 

jornalista Artur Xexéo. Pode concluir que sim, esta crítica é coerente. É sabido que a 

diversidade é muito mais potente que a unanimidade. Porém, é preciso lembrar que a 

mídia tradicional, aqui representada pela TV Globo, durante décadas de sua existência 

renegou o papel subalterno às classes menos favorecidas, reservando a elas, seja nas 

tramas de ficção, no telejornalismo ou nos programas de auditório, aproximações 

constantes com a “estética do grotesco”. 

O discurso que caracteriza a visibilidade da periferia no espaço simbólico da 

mídia como uma forma de nivelamento por baixo, no avançar dos argumentos, se 

revela preconceituoso e reducionista. Os dados da pesquisa realizada pelo Data Folha, 

mencionados no capítulo anterior, comprovam o temor e até mesmo o asco que as 

elites e classe média tradicional sentem por tudo aquilo que é caracterizado como 

popular, próximo ao povo. 

É preciso considerar, no entanto, que o Brasil é constituído por uma 

sociedade-encruzilhada, a meio caminho entre o subdesenvolvimento e a 

modernização, conforme enunciado por Martin-Barbero (2003). Tais reações podem 
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ser comparados à posição dos meios de comunicação e instituições elitistas que se 

declararam contrários ao sucesso de Seu Sete, como foi visto no quarto capítulo deste 

trabalho, na época do “Programa do Chacrinha”. Em ambos os casos, elementos 

provenientes das camadas excluídas e desfavorecidas fugiram ao controle da cultura 

dominante e, ao transbordar da periferia para o centro, despertaram a resistência das 

classes dirigentes: “ora o índio, ora o negro, ora o camponês, ora o pobre e assim por 

diante. Resiste-se ao popular, tentando eliminar o que incomoda ao gosto elitista” 

(SODRÉ&PAIVA, 2002:124).  

Resiste-se ao popular tentando eliminar a nossa verdade cultural, mestiça, 

urbana, folclórica e massiva. No entanto, a mestiçagem na América Latina não é algo 

que passou, mas o que constitui os países deste continente. Para o pensamento elitista, 

esta mestiçagem é como um obstáculo que precisa ser superado. Na concepção deste 

estudo, ao contrário, esta característica compõe a essência sociocultural do Brasil, sua 

pluralidade identitária, sua contradição fundamental. 

A visibilidade dos modos, gestos, linguagens e gosto do popular certamente 

serão, se já não estão sendo, apropriadas por estratégias mercadológicas. O caso do 

programa “Esquenta” pode ser o mesmo. Mas não é a história da luta de classes 

formada por apropriações e expropriações? E a mesma periferia, subalterna e 

dominada, não é possuidora de uma existência positiva, com potencial real de 

desenvolvimento? 

É necessário considerar a lógica mercantil por trás de toda esta transformação 

na programação televisa da TV Globo, a maior emissora do país. Ao mesmo tempo, é 

impossível desconsiderar a luta da periferia pela conquista de territórios, físicos e 

simbólicos, prova de que o popular é irremediavelmente uma parte integrada à 

estrutura produtiva do capitalismo, mas sua verdade não se esgota por isso. 

Não faz tanto tempo assim, o discurso pessimista, elitista e aristocrático, 

desqualificou o advento do Cinema porque este atraía as massas, portanto, não 

poderia apresentar temas complexos e profundos, apenas o superficialismo banal e 

politicamente imaturo. Hoje, o Cinema é considerado a Sétima Arte. Amadurecido, 

mostrou que pode abrigar produções densas e simples entretenimento, uma coisa não 

exclui a outra e cabe ao telespectador, que possui vontade própria, escolher o que lhe 

agrada. 

Este trabalho não defende, de forma alguma, a homogeinização da televisão, 

sempre pautada pela preferência das classes emergentes. Sua intenção, ao longo da 
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análise realizada em cada capítulo, é apontar a necessidade de uma diversidade maior 

na televisão, principal fonte de lazer, cultura e informação, para uma parte 

significativa da população brasileira. Esta parcela, considerada por instituições de 

pesquisa como uma classe em fase de emergência, também reivindica seu 

reconhecimento no interior deste meio de comunicação que se promove como um 

espelho. 

Não é aceitável que a TV Globo use o slogan “A gente se vê por aqui” e 

continue rejeitando as diferenças, sem transmitir algo que reflita, minimante, a 

periferia e o popular como trama e entrelaçamento, não só de submissões, mas 

também de resistência. Não só de imposições, mas também de cumplicidade. Como 

foi citado neste trabalho, o novo slogan da emissora diz “A gente se liga em você” e 

mantém o ideal de identificação, só que modernizado e atento às novas tecnologias. 

Não é possível falar em identificação sem tornar visíveis e socialmente aceitáveis os 

gestos, costumes, modos de falar e gostos até então negados ou reprimidos. 

Por outro lado, é extremante ingênuo enxergar a visibilidade da periferia como 

uma conquista extremamente satisfatória e democrática. É nítido que os conteúdos 

sociais, culturais e até religiosos destes grupos são incorporados ao consumo e à 

cultura do espetáculo. Embora a televisão dependa da audiência, já é um meio de 

comunicação maduro o suficiente e preparado para abordar temas mais sérios e 

conflituosos sem se tornar didático e entediante. É preciso reconhecer que o programa 

“Esquenta” carece de abordagens mais profundas. 

Por fim, pode-se concluir, não somente sobre o programa “Esquenta”, mas 

sobre a nova orientação da TV Globo como um todo – incluindo as recentes 

telenovelas que se concentram na vida do subúrbio ou na rotina das empregadas 

domésticas, além do atual telejornalismo de serviço, focado nas comunidades carentes 

– que essa transformação é positiva, mas não é suficiente. Estamos diante de um 

paradigma, por se tratar de um movimento de mudanças extremamente recente e 

relacionado a um momento inédito de mobilidade social no Brasil.  

Cabe às próximas pesquisas relacionadas ao tema verificar, em um futuro 

próximo, se esta programação evoluiu no sentido de dar conta também dos conflitos e 

temas complexos relacionados à periferia, ou se retrocedeu, transformando a 

produção cultural periférica em folclore, estereótipo e espetáculo. 

Sabemos, até aqui, que a existência de um “nós popular”, ainda que 

constituído por vozes populistas, conforme Martin-Barbero (2003), pode convocar 
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dimensões da vida cultural desconhecidas ou negadas pelas elites, pois a televisão tem 

brechas e também é constituída por contradições. 

A televisão não é sinônimo de decadência cultural, assim como não é lugar de 

didatismos entediantes. Tampouco é possível definir a televisão exclusivamente como 

um espaço mercadológico, onde não existem discussões políticas ou culturais. Em 

resumo, “gostemos ou não, para o bem ou para o mal, é a própria noção de cultura, 

sua significação social, o que está sendo transformado pelo que a televisão produz e 

em seu modo de reprodução” (MARTIN-BARBERO, 2003: 310). Negar a inserção 

do povo, da mestiçagem, do popular e do massivo entrelaçados neste processo de 

produção e reprodução é o mesmo que negar a própria história. 
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