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COMO A NOÇÃO DE GÊNERO TELEVISIVO

COLABORA NA INTERPRETAÇÃO DAS

REPRESENTAÇÕES?

Proposta metodológica de análise integrada1

Simone Maria Rocha2

Dentre os discursos sociais disponíveis e que nos oferecem um modo de
ver e conhecer aspectos de nossa realidade social, aqueles veiculados pela
TV são fundamentais. Através desses discursos sujeitos se encontram em
uma arena linguageira por meio da qual sentidos e representações ganham
grande circulação. Posto isso, faz-se preciso entender que os profissionais
que aí atuam estão imersos na sociedade, partilhando dos significados cultu-
ralmente enraizados e, ao produzir as mensagens, é rotineiro que partam
desses significados, mesmo porque aspiram a comunicar, e a comunicação
requer o estabelecimento de vínculo entre os interlocutores.

O objetivo deste texto é apresentar uma proposta de análise de produtos
televisivos enfocando duas dimensões do processo produtivo – a produção e
o produto – que nos permita compreender os modos pelos quais a televisão

1 Agradecemos à FAPEMIG pelo apoio recebido para a participação no Colóquio Internacional “Televi-
são e Realidade” realizado de 21 a 24 de outubro de 2008, na Faculdade de Comunicação da Universi-
dade Federal da Bahia (Facom/UFBA), Salvador, BA e ao CNPq pelo apoio financeiro.

2Professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da UFMG.
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apresenta a vida social. No que diz respeito à questão-chave – quais seriam
as posições-de-sujeito conferidas aos moradores de favelas nas narrativas
televisivas? – partimos do pressuposto de que o interesse do público pelo
tema da vida nos bairros pobres e violentos levou a produção televisiva
brasileira a privilegiar esses espaços.3 Queremos demonstrar a importância
que representações como essas têm ao subsidiar a imagem que será construída
por quem não é morador de favela e pelos próprios moradores na medida
em que podem aceitar, negociar ou resistir às posições que as construções
mediáticas lhes oferecem.

Empreenderemos uma análise com vistas a compreender como um de-
terminado conteúdo temático – a representação dos moradores de favelas –
é tratado e apresentado na televisão segundo características próprias do meio
e de sua linguagem. Propomos evidenciar que os diferentes modos pelos
quais a televisão veicula um conteúdo podem ser desvendados e entendidos
através do escrutínio deste conteúdo a partir da perspectiva dos gêneros,
subgêneros e formatos. Procuramos compreender as interlocuções a partir
de uma abordagem metodológica que articula a análise de conteúdo (uma
investigação quantitativa)  com análise de gênero televisivo (um viés mais
qualitativo). O corpus aqui analisado foi composto por quatro programas
exibidos pela Rede Globo: Central da periferia (2006); Linha direta e Globo
repórter (2004); Cidade dos homens (2002).

1 Sobre as posições-de-sujeito: interpelação e identificação

Posições-de-sujeito é uma noção central no itinerário proposto por Stuart
Hall (2000) em torno da discussão sobre identidades. Ele entende que as
identidades se formam num ponto de sutura entre os discursos e práticas de
interpelação que convocam os indivíduos a ocupar lugares enquanto sujeitos
sociais e os processos que constroem subjetividades que formam os sujeitos

3Referimos-nos aqui ao fenômeno que Eliseo Verón julga central nas sociedades contemporâneas, o de
midiatização da vida social. Para o autor “uma sociedade em vias de midiatização é aquela na qual o
funcionamento das instituições, das práticas, dos conflitos, da cultura, começa a estruturar-se em rela-
ção direta com a existência dos meios”. Isso significa dizer que nossas práticas culturais devem ser
analisadas levando-se em conta que serão veiculadas e difundidas pelos media tendo em vista sua
linguagem e seus modos próprios de operar. (VERÓN, 2001, p. 15)
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aos quais se podem fazer esse chamamento. Para assumirem suas identidades,
os indivíduos são sempre chamados a assumirem posições-de-sujeito que lhes
são atribuídas no interior desses discursos, sujeitando-se, negociando-se ou
transgredindo-se suas regras; ou tornando-se portadores dos seus sentidos e
de suas representações. Quando assumimos certas posições, construídas a
partir dessas significações, nossas identidades vão sendo formadas. Com esse
itinerário Hall nos faz ver que a identidade é uma invenção e que se forma
num ponto instável – num ponto de sutura, para usar o mesmo termo propos-
to pelo autor – que faz cruzar as narrativas pessoais com as sociohistóricas.
Essa dinâmica que caracteriza o processo de formação das identidades se dá
em decorrência, adverte Hall, dos efeitos de uma globalização que contesta e
desloca identidades que antes possuíam sólidas bases de pertencimento.

Contudo, para o autor, cabe ao sujeito assumir ou não essas posições
construídas na discursividade social, ou seja, as posições-de-sujeito dependem
que ele próprio invista nas estruturas de significação.4 Assim Hall esclarece:

Utilizo o termo ‘identidade’ para significar o ponto de
encontro, o ponto de sutura, entre, por um lado, os
discursos e as práticas que tentam nos ‘interpelar’, nos
falar ou nos convocar para que assumamos nossos lu-
gares como os sujeitos sociais de discursos particulares
e, por outro lado, os processos que produzem subjeti-
vidades, que nos constroem como sujeitos aos quais se
pode ‘falar’. As identidades são, pois, pontos de apego
temporário às posições-de-sujeito que as práticas
discursivas constroem para nós. Elas são o resultado
de uma bem sucedida articulação ou ‘fixação’ do sujei-
to ao fluxo do discurso [...] Isto é, as identidades são as
posições que sujeito é obrigado a assumir, embora “sa-
bendo”, sempre, que elas são representações [...].
(HALL, 2000, p. 111-112)

4 Essa junção que Hall apresenta para definir o processo de construção de identidades tem algumas contri-
buições. O conceito de interpelação, por exemplo, é inspirado na concepção estruturalista de L. Althusser
segundo a qual não há nenhum aspecto da vida social que não seja governado pela ideologia. Contudo, é
preciso ressaltar que essa articulação entre interpelação e identificação oferecida por Hall traz uma releitura
bastante lúcida do conceito althusseriano, para se referir à “convocação” do sujeito pelo discurso.
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Nossa intenção na próxima seção é mostrar em que medida as narrativas
televisivas podem colaborar na construção e interpretação de representa-
ções acerca dos sujeitos moradores de favelas.

2 Uma proposta metodológica integrada: articulação entre
análise de gênero televisivo e análise de conteúdo

2.1 Gênero televisivo como chave de leitura

Para François Jost (2004) um percurso promissor na abordagem dos es-
tudos de televisão é aquele que toma o conceito de gênero como categoria
central na comunicação televisual definido a partir de um campo comum
sobre o qual se realiza a comunicação e sobre o qual se definem as escolhas
do realizador e os horizontes de expectativas do receptor. Contudo este cam-
po comum não é garantia de que ambas as perspectivas serão inteiramente
compartilhadas. Tanto as escolhas quanto as expectativas se estabelecem a
partir do que o autor denominou como “promessa” intrínseca ao gênero,
oferecida pelo emissor, e sobre a adesão ou não do público a ela.5 Jost
afirma que a função do gênero seria a de fixar o grau de existência do pro-
grama em relação ao telespectador, trata-se de “uma promessa global sobre
esta relação que vai propor um quadro de interpretações global aos atores
ou aos acontecimentos representados em palavras, em sons ou em ima-
gens”. (JOST, 2004, p. 35) Configura-se, portanto, “um ato em dois tem-
pos”: O primeiro define a promessa do emissor e o segundo seria aquele que
está voltado para a concordância ou não do público a essa promessa.

Nessa medida, Elizabeth Duarte (2006), ao procurar conferir uma delimi-
tação mais refinada e produtiva dessa noção de gêneros televisivos, os deno-
mina como alguma coisa da ordem da abstração, ou seja, como

5 Não desconhecemos a abordagem dos estudos culturais segundo a qual os gêneros não são proprieda-
des exclusivas do texto. Conforme afirma Martin-Barbero (2001) estes são definidos pelos usos que são
feitos – mediados por competências, expectativas e modos próprios de ver do espectador – ainda que
exista uma intencionalidade por parte do emissor. Nessa medida gênero televisivo seria abordado na
perspectiva de uma relação social que reconhece algumas regularidades, mas vê também transitorieda-
des (Cf. GOMES, 2002, 2006). Também não ignoramos a complexidade e hibridação que marca toda
produção televisiva. Nossa opção aqui por uma “semiótica da produção“ se deu em virtude do interesse
de construir em detalhes a promessa de cada gênero ao qual os respectivos programas estão vinculados,
ou seja, pretendemos reconhecer as regularidades para a melhor compreensão da questão proposta.
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macro-articulações semânticas, capazes de abrigar pro-
dutos com poucas características em comum. [...] Como
um feixe de traços de conteúdo da comunicação
televisiva que só se atualiza e realiza quando sobre ele
se projeta uma forma de conteúdo e de expressão –
representada pela articulação entre subgêneros e for-
matos, esses sim procedimentos de construção discursiva
que obedecem a uma série de regras de seleção e com-
binação. (DUARTE, 2006, p. 22)

Afirma a autora que “os gêneros são categorias discursivas e culturais que
se manifestam sob a forma de subgêneros e formatos” (DUARTE, 2006, p.
1) sendo que “o subgênero seria da ordem da atualização; o formato da
ordem da realização”. (DUARTE, 2006, p. 5)

Em sua investigação Jost (2004) adota uma divisão tripartite sobre os
mundos da televisão: real, ficção e lúdico.6 Nenhum produto, hoje, pode ser
tomado como exemplo puro de um dos mundos. No caso da televisão é
preciso levar em conta que uma emissora transmite todo tipo de programa,
inclusive aqueles que mesclam aspectos ficcionais e não ficcionais. Compre-
endemos que a televisão não mostra a realidade e, sim, apresenta-a de for-
ma própria, bem como acreditamos que o universo ficcional tem possibilida-
des tão próximas da realidade quanto outras. Não podemos deixar de citar
as repercussões dos meios de comunicação nos acontecimentos do mundo,
bem como as realidades construídas nos próprios meios como o real artificial
dos reality shows.

A nosso ver os gêneros, ao oferecerem uma promessa, enriquecem o
entendimento, pois são convenções, uma espécie de estrutura geral que ori-
enta a maneira de significar os programas, determinando regras, modos e

6 Jost relaciona estes mundos às formas de apresentação da realidade discursiva que se diferenciam na
medida em que ela: 1) faz referencia diretamente o mundo exterior e se compromete com a verdade dos
fatos veiculados, como no caso do telejornal; 2) é ficcional e comprometida com a coerência interna do
discurso que produz, como nas telenovelas e séries; 3) é criada artificialmente não tendo como referência
o mundo exterior, como os reality shows. Também Duarte (2006) apresenta uma trilogia relativa aos
níveis de realidade – metarealidade, suprarealidade e pararealidade – e acredita que exista uma estreita
relação entre elas e os gêneros televisuais. A maioria dos produtos televisivos, senão todos, articula os
três níveis.
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limites para o processo de produção. Compreendê-los dessa maneira permi-
te-nos identificar como significados e acontecimentos são codificados na feitura
de um determinado produto cultural.

2.2 As potencialidades da análise de conteúdo

Para elucidar a questão chave: “quais são as posições-de-sujeito construídas
pelas narrativas televisivas acerca dos moradores de favelas?” propomos uma
análise de conteúdo que nos ofereça subsídios para melhor compreender os
processos de significação do texto.

A análise de conteúdo (AC) é definida por Albert Kientz (1973, p. 51)
como uma “técnica de pesquisa para a descrição objetiva e rigorosa do con-
teúdo das comunicações”. A AC passa por uma caracterização do conteúdo
e permite, por exemplo, descrever e analisar o que o autor chama de mode-
los-padrões, ou seja, as representações sobre os sujeitos e o modo como são
classificados. Para Martin Bauer (2002) a vantagem da AC é a de viabilizar a
classificação sistemática de uma grande quantidade de material em uma des-
crição curta de suas características, possibilitando que o contexto que confor-
ma os textos seja analisado. Segundo Bauer (2002, p. 191) a AC “é uma
técnica de produzir inferências de um texto focal para o seu contexto social
de uma maneira objetivada”. A representação é reconstruída a partir de
duas dimensões principais. A primeira é em relação à sintaxe (freqüência de
palavras, vocabulário etc.) e a segunda em relação à semântica (o que é dito
em um texto?).

Os dados da AC propiciam uma descrição geral do texto analisado. Con-
tudo, para que não se restrinja a isso, propomos um processo analítico reali-
zado em dois movimentos, um quantitativo e um qualitativo. O primeiro é a
organização dos termos e freqüências em uma tabela. Desse modo é possí-
vel verificar quais são os modos e termos dominantes para se referir às fave-
las e a seus moradores. A limitação desse primeiro momento encontra-se no
fato de que o resultado, como já mencionado, careceria de uma profundida-
de analítica. Apesar de fundamentar a posição de sujeito adotada, a AC diz
muito pouco sobre o modo como essa posição foi construída. A solução
encontra-se no segundo movimento: a interpretação dos dados a partir da
vinculação ao gênero televisivo do programa. Nesse ponto, concordamos
com Mauro Porto (2007, p. 101) que afirma,
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se o pesquisador está interessado na identificação dos
padrões gerais do conteúdo da mídia e também na iden-
tificação de processos mais subjetivos de construção
de sentido, ele ou ela necessita combinar análise de
conteúdo com algum tipo de análise textual mais deta-
lhada. Apesar do fato de que os autores vinculados aos
estudos de recepção geralmente rejeitam a análise de
conteúdo devido às suas limitações epistemológicas,
alguns autores ressaltam que as potencialidades deste
método não foram ainda compreendidas de forma ade-
quada (Thomas, 1994) e que enfoques quantitativos e
qualitativos podem ser combinados na análise de con-
teúdo.

Nesse sentido, propomos uma articulação entre análise de conteúdo e
análise textual, pois além de procurar identificar a presença de determina-
do tema, julgamos necessário por em relevo e compreender a arquitetura e
o funcionamento dos textos – aqui entendidos como os programas analisa-
dos – a estrutura teórica que os sustenta e as estratégias que são desenvol-
vidas.

Metodologicamente resta esclarecer que o procedimento da AC é
comumente utilizado para análise de textos impressos. Porém, nos propo-
mos a adotá-lo para textos televisivos e, sendo assim, nos deparamos com
um objeto de estudo complexo que se insere na lógica da televisão e do seu
fluxo. Para dar conta de tal desafio, nos baseamos no trabalho de Diane
Rose (2002) que realizou uma pesquisa sobre representações da loucura na
TV britânica a partir da AC. Para tanto, ela selecionou alguns operadores
descritivos que dessem conta da dimensão audiovisual do seu objeto: os
mapas de codificação dos elementos audiovisuais.

2.3 Caracterização do corpus e operadores descritivos

A composição do corpus se deu pelos seguintes procedimentos: uma var-
redura no horário nobre da televisão após o fenômeno inicialmente aponta-
do qual seja, a midiatização da violência nos espaços das favelas. Em segui-
da, uma seleção de programas que fossem mais acessíveis e de mais fácil
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identificação por parte das emissoras.7 Dessa busca chegamos a três progra-
mas, todos exibidos pela Rede Globo de Televisão, no horário nobre. Dois
dos programas selecionados, de acordo com a categorização da própria emis-
sora, se enquadravam na categoria de informativo: Globo repórter e Linha
direta. O terceiro, a série Cidade dos homens, se enquadraria na categoria
entretenimento. A escolha por um quarto programa, fora do horário nobre
da mesma emissora, o Central da periferia, também classificado como entre-
tenimento, foi feita para garantir certo equilíbrio na análise.

Um primeiro mapeamento geral de cada programa foi a partir de ficha de
análise. (CASETTI; CHIO, 1997) Para a construção dos mapas dos elementos
textuais optamos por um referencial que procurasse atender à questão central
da pesquisa.8 Tal problema possui duas palavras-chave: “moradores” que faz
referência a sujeitos e “favela” que se refere a um lugar. Assim foram estabele-
cidos dois operadores descritivos como referencias de codificação:

•   Sujeitos: palavras que se referem aos sujeitos vinculados às favelas
(inclusive pronomes pessoais e nomes próprios – que foram alocados
de acordo com os sujeitos aos quais faziam referência) e elegemos os
seguintes termos: morador de favela; favelado; traficante; criminoso;
culpado; vítima; suspeito; trabalhador. O termo “outros” refere-se aos
sujeitos não considerados pertencentes às favelas, como policiais.

•   Lugar: palavras que se referem ao lugar “favela” e destacamos os
seguintes termos: comunidade; favela/morro; periferia; lugar de

7 Há muito conteúdo disponível nos telejornais – mas sua recuperação seria uma tarefa árdua e dispersiva
– e em programas de outras emissoras como o seriado turma do gueto, exibido pela Rede Record.
Contudo, essa produção apresentou problemas na direção dos atores, no diálogo e na dramaturgia,
como pobreza da textura técnica e da imagem. Escolhemos programas de uma mesma emissora para
guardar afinidade com seu padrão de produção.

8 Julgamos necessário evidenciar maneiras pelas quais as favelas e seus moradores vêm sendo representa-
dos. Estudos desenvolvidos nas Ciências Sociais (RINALDI, 2003; SILVA, 2002; VALADARES, 2005;
ZALUAR; ALVITO, 2003) indicam pelo menos dois eixos preferenciais de representação. O primeiro é a
noção de ausência pelo qual a favela é definida pelo que ela não é e não possui: um espaço destituído de
infra-estrutura urbana, sem leis, regras ou ordem – uma expressão do caos. Outro eixo é o da homogeneização,
ou seja, desconsidera-se a historicidade e as peculiaridades de cada espaço favelado e a homogeneidade se
torna a tônica quando se trata de representá-lo. Dessa homogeneidade surgiu uma das representações
sociais mais fortes em relação aos sujeitos moradores: a de serem criminosos em potencial. Conforme Silva
(2002, p. 8) há, também, uma visão romântica segundo a qual os moradores de favela seriam encarados
como “vítimas passivas e intrinsecamente infelizes de uma estrutura social injusta”.
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violência; lugar da ausência e da falta; escassez simbólica (ausência
de projetos culturais, equipamentos sociais etc); lugar do caos (a polícia
não entra, o Estado não controla); cidade. O termo “outros” refere-se
a lugares como Brasil, EUA, Iraque etc.

Já a elaboração do mapa dos elementos audiovisuais seguiu o estudo
realizado por Rose (2002) uma vez que deixa clara a importância de se levar
em conta os ambientes nos quais as cenas ocorrem, bem como uma descri-
ção pormenorizada da narrativa analisada. Assim, adotamos os seguintes
operadores:

•   Ambiente de cena: descrição dos principais ambientes nos quais as
cenas se desenrolam: internos (estúdio, casas, delegacias etc) e
externos (ruas, praças, praias etc).

•   Descrição da narrativa: descrição da história narrada: quem narra,
o fio condutor, o momento de clímax, a resolução. Descrição dos
movimentos de câmeras, trilha sonora, iluminação etc para que seja
possível compreender o quanto elementos visuais contribuem no
posicionamento dos sujeitos.

Para a análise construímos duas categorias para interpretação dos mapas.
A primeira diz respeito aos “modos de apresentação dos sujeitos” para evi-
denciar qual é a posição que os discursos constroem quando representam os
moradores de favelas. A segunda refere-se ao “lugar das favelas”, qual seria
a posição atribuída pelas narrativas; se são tratadas como exógenas ou per-
tencentes à cidade e a relação que se estabelece entre lugar e sujeitos. Em
seguida apresentaremos a análise dos programas.

3 Seguindo as pistas: modos de apresentação dos sujeitos e
o lugar das favelas

Linha direta é exibido desde maio de 1999, às quintas-feiras, 22:30h. É
definido no sítio da emissora como um programa de jornalismo que teria
ganhado “força mobilizadora na captura e denúncia de bandidos foragidos”,
tendo o “selo da justiça”. O episódio analisado, cujo nome é Invasões bárba-



276 Simone Maria Rocha

ras, traz a história de Dudu da Rocinha, traficante que teria invadido a favela
fluminense em 2004, matando “pessoas inocentes para alcançar seu objeti-
vo: assumir o controle do tráfico da Rocinha”.

Este programa do telejornalismo se singulariza por um formato que pode
ser chamado de telejornalismo dramático. Uma pista dessa classificação
pode ser encontrada nos créditos de abertura de cada episódio: a presença
de um componente jornalístico, entendida através da inscrição Reportagem
sob responsabilidade de um jornalista, e a presença de um componente
dramático expresso pela legenda Roteiro, a partir do qual a reportagem
passa a ser reconstituída através do artifício da simulação. Linha direta apon-
ta, também, para um tipo de gênero bastante estabelecido entre o público
brasileiro, o melodrama.9 Dessa forma, o caráter jornalístico é revestido pelo
tom melodramático. Isso pode ser percebido nos trechos dramatizados em
que os atores fazem a reconstituição do fato. Aqui percebemos o rompimen-
to com o uso da câmera fixa e com o tradicional plano americano do
telejornalismo. A câmera, elétrica, tenta se adequar às situações de tensão
mostradas. O uso dos close-ups máximos, da câmera bêbada, e das subjeti-
vas que simulam os olhos dos personagens, também é comum. Tudo acom-
panhado por trilhas sonoras, efeitos e sonoplastia apropriada.

É preciso, no entanto, ressaltar que o programa procura manter seu status
jornalístico, expresso pela tentativa de assegurar uma relação direta com o
mundo exterior, reforçando a idéia de que os fatos jornalísticos são objetivos
e, portanto, verdadeiros. Tal efeito é reforçado quando, por exemplo, ao
apontar para a falência das instituições de segurança pública, o programa
“convoca” o telespectador à caça dos criminosos. Ao tecer a narrativa com
os elementos de um melodrama, o programa ressalta a dualidade entre o
bem e o mal planificando as personagens. Os episódios descrevem as víti-
mas de uma maneira típica: pessoas brilhantes que tinham muitos sonhos e
um futuro promissor, mas que tiveram suas vidas interrompidas de maneira
cruel. A vitória do bem sobre o mal, final típico do melodrama, está sempre
em aberto e depende da participação dos telespectadores.

9 Surgido com os folhetins encontrados nos jornais do século XIX e recuperado nas radionovelas e
telenovelas. Baseado na estética romântica tem como constantes a exploração de temáticas vinculadas
às emoções e a eterna oposição entre o bem e o mal (sempre resolvida com a punição do mal no
desfecho da narrativa).
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Tabela 1 - Síntese dos elementos de codificação textual em Linha Direta

Fonte: Elaboração própria

Na tabela 1 temos um grande número de referências aos termos “trafican-
te” e “criminoso” que, juntas, representam 34,2% das ocorrências. Quando
interpretamos esses dados a partir do formato, percebemos que essas men-
ções dizem respeito aos sujeitos envolvidos com o tráfico, principalmente às
figuras de Dudu (tratado ora como traficante ora como criminoso) e Lulu
(tratado somente como criminoso). Isso marca a centralidade de Dudu na
trama, uma vez que ele é o personagem procurado e é apenas a ele que são
atribuídos os crimes que ocorreram. Sob esse aspecto há um contraste entre
as ideias de “criminoso” e “suspeito”, pois o veredicto já está dado pelo
programa. Quanto à única menção do termo “culpado”, durante a simulação
do julgamento de Dudu, acreditamos que, ainda que culpado possua uma
conotação negativa, a mesma é muito menor do que a valoração atribuída a
“criminoso”.

Se, por um lado, notamos que não há uma preocupação explícita em retra-
tar os sujeitos moradores – mencionados em apenas 8,3% do total de referên-
cias a sujeito – enquanto atores sociais específicos, por outro, a dicotomia bem
x mal (moradores x traficantes) revela a tendência em valorá-los de maneira
positiva. Os traficantes não são reconhecidos como moradores legítimos de tal

4 (4,9%)

33 (40,7%)

0

7 (8,6%)

3 (3,7%)

1 (1,2%)

2 (2,4%)

24 (29,6%)

7 (8,6%)

SUJEITO (ocorrências durante
o programa) = 277 (100%)

LUGAR (nº de ocorrências durante o
programa) = 81 (100%)

Morador de favela

Favelado

Traficante

Criminoso

Culpado

Vítima

Suspeito

Trabalhador

Outros (policiais, moradores
de outras localidades etc.)

Comunidade

Favela/morro

Periferia

Lugar de violência

Lugar da ausência e da falta

Escassez simbólica

Lugar do caos (a polícia não entra,
o Estado não controla)

Cidade

Outros (outras localidades que não
sejam as favelas)

23 (8,3%)

0

65 (23,4%)

30 (10,8%)

1 (0,36%)

0

3 (1,0%)

6 (2,1%)

149 (53%)
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ambiente. Quanto a “trabalhador”, embora apareça em apenas 2,1% das re-
ferências, notamos uma significação que o relaciona aos moradores, uma vez
o programa dá a ver caminhos possíveis a serem seguidos por eles. Em relação
à não ocorrência do termo “favelado” atribuímos à preocupação dos progra-
mas televisivos com o politicamente correto, uma vez que ficou evidente a
importância do uso da linguagem como produtora de realidade e, por conse-
guinte, de estigmas. Por fim, percebemos que o programa, ao optar por mos-
trar os crimes cometidos por Dudu contra pessoas externas ao ambiente da
favela e contra os próprios moradores, leva-nos a entender que todos, de um
modo geral, se tornaram vítimas desse criminoso.10

Quanto ao “lugar das favelas”, sua compreensão não pode ser desvinculada
do fato de o episódio Invasões bárbaras ser o primeiro da série Chefes do
tráfico. Neste contexto, as favelas, termo preferencial para referência ao lugar
com 40,7%, ganham o peso de um personagem, ao contrário do que costu-
ma ocorrer com os cenários dos demais episódios. Para atribuir um “lugar”
às favelas na trama, há uma recuperação dos anos 20, período em que a
Rocinha teve seus primeiros barracos, como período de paz e felicidade. Em
seguida, há um corte para 60 anos depois e a afirmação da disputa pelos
pontos de droga. Aqui se encenam barracos escuros, armas e pessoas
encapuzadas a partir de movimentos de câmera rápidos que visam enfatizar
o clima de ação e tensão. Esses movimentos ajudam a compreender como
as favelas são representadas pela ótica do programa, pois essa relação asso-
cia de maneira bastante evidente a entrada do tráfico a uma valoração nega-
tiva do lugar. Esse movimento não só destitui os demais problemas advindos
da falta de estrutura como a própria complexidade da questão do tráfico,
possibilitando a interpretação de que o mesmo surgiu de maneira espontâ-
nea. É como se o ambiente da favela tivesse sido corrompido pelo apareci-
mento repentino do tráfico e esse fosse seu único problema. As favelas são
localizadas “fora” da cidade, como opostas a um ideal sociocêntrico de urba-
no. Nesse sentido, podemos observar que o resultado da AC gira em torno
dos termos “favela” (40,7%) e “cidade” (29,6%), de modo que o programa
os articula sempre a evidenciar o contraste. Isso fica evidente em passagens
como, por exemplo, na fala do jornalista e escritor João Ubaldo Ribeiro:

10 Assim, realocamos as possíveis referências a vítimas para “Moradores de favelas” ou para “Outros”.
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- Essa cidade é uma cidade generosa, hospitaleira,
amiga. Essa cidade que não pode ser triste, que não foi
feita para ser triste, não está num lugar triste, não tem
uma atmosfera triste, não nasceu com baixo astral. No
entanto, é uma cidade onde nós temos medo de socor-
rer os semelhantes.11

Essa fala ganha amplitude de significação se associada às imagens que
passam simultaneamente: sob legenda “Rio de Janeiro” aparecem cenas diur-
nas de pontos turísticos – Pão de Açúcar, Cristo Redentor, etc. – sugerindo
uma ideia de alegria, de clareza dos ambientes. Quando há referência às
favelas, vemos o privilégio de uma visão sempre associada ao noturno e ao
soturno, com imagens em lugares fechados e sombrios. A respeito das men-
ções às favelas como “lugar de violência e do caos” – embora sejam em
porcentagem baixa 8,6 e 2,4 respectivamente – é importante frisar que ao
associarmos os termos às imagens que são exibidas – Dudu invadindo o
Bairro da Cachopa, a dificuldade de se acessar os becos e vielas, o emara-
nhado de fios e o aspecto inacabado dos barracos – veremos que seu impac-
to pode ser significativo.

Globo repórter foi criado em 1971 com o nome Globo Shell e recebeu o
nome atual em 1973. É exibido às sextas-feiras, 22:30h. No início foram
chamados diretores e roteiristas de cinema, pois, a intenção era importar
para a televisão um pouco do estilo do Cinema Novo, assim como caracterís-
ticas que se acreditavam particulares ao documentário. Embora pertença ao
telejornalismo, o programa passou por uma transição de subgêneros, que
pode ser dividida em três fases: o documentário, o repórter e a grande
reportagem, que vige atualmente. A estratégia é baseada em retratos da
realidade, assuntos importantes e que tenham sido fruto de extensa pesquisa
e cuidado na escolha dos fatos, fontes e situações. Os bons índices de audi-
ência se mantêm e a imagem de confiabilidade permanece; confiança essa
depositada, sobretudo no apresentador, Sérgio Chapelin, o mesmo desde o
início. Analisamos o primeiro bloco do programa que tratou do tema “Segu-
rança” e foi ao ar dia 16/4/2004, no final de uma semana de confrontos
entre policiais e traficantes na favela da Rocinha.

11 Depoimento dado ao Programa Linha Direta no episódio “Invasões Bárbaras” exibido em 06/05/2004.
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Tabela 2 - Síntese dos elementos de codificação textual em Globo Repórter

Fonte: Elaboração própria

As referências em relação a sujeitos giram em torno de quatro termos,
“morador de favela” – 28,5%; “vítima”, 26,5%; “traficante”, 9,1% e “crimi-
noso”, 12,2%. O termo “morador de favela” foi utilizado majoritariamente
durante a locução na narradora, salvo em 24,5% dos usos que foram feitos
pelos próprios moradores. Na maior parte das vezes, esses, ao se referirem a
este grupo, se incluem em um “nós” dando a ver sentimento de pertencimento.
A não utilização do termo “favelado” também nos parece demonstrar uma
preocupação com o politicamente correto, conforme visto em Linha Direta.
A tendência da narrativa é a de conferir aos moradores uma posição positi-
va, seja através dos depoimentos e testemunhos dos moradores, seja através
das constantes referências feitas pelos repórteres, ora tratando-os como “tra-
balhadores, gente tranqüila”, ora reféns, ora vítimas dos traficantes do local.
Percebe-se a atribuição a “traficantes” e “criminosos”, que juntos somam
21,3% das ocorrências, do papel de invasores que ocupam as favelas para
suas operações criminosas. A ausência de “culpado” e “suspeito” pode ser
explicada pela própria dinâmica da narrativa.

O lugar das favelas é aquele compartilhado com as visões hegemônicas.
Tanto assim que o termo de maior ocorrência para descrevê-las foi o que as

14 (12,5%)

23 (20,5%)

2 (1,7%)

32 (28,5%)

5 (4,4%)

0

4 (3,5%)

12 (10,7%)

20 (17,8%)

SUJEITO (ocorrências durante
o programa) = 98 (100%)

LUGAR (nº de ocorrências durante o
programa) = 112 (100%)

Morador de favela

Favelado

Traficante

Criminoso

Culpado

Vítima

Suspeito

Trabalhador

Outros (policiais, moradores
de outras localidades etc.)

Comunidade

Favela/morro

Periferia

Lugar de violência

Lugar da ausência e da falta

Escassez simbólica

Lugar do caos (a polícia não entra,
o Estado não controla)

Cidade

Outros (outras localidades que não
sejam as favelas)

28 (28,5%)

0

9 (9,1%)

12 (12,2%)

0

26 (26,5%)

0

4 (4%)

19 (19,3%)



281COMO A NOÇÃO DO GÊNERO TELEVISIVO COLABORA NA INTERPRETAÇÃO...

identifica como “lugar da violência”, com 28,5% das menções. Isso condiz
bem com o contexto em que a matéria foi realizada e o tema que para ela foi
escolhido. O programa, intitulado “Segurança” se propõe a investigar o por-
quê de a violência ser tão intensa nas grandes cidades e foi veiculado na
sexta-feira, 16/4/04. Podemos inferir uma clara tentativa de relacionar o pro-
blema da violência à existência das favelas, pois, nesta semana, um confron-
to entre líderes do tráfico de drogas da Rocinha e da favela do Vidigal deixou
vários mortos e feridos e alterou a rotina das pessoas que vivem nas proximi-
dades. Já o termo “favela” aparece em 20,5% das referências que são acom-
panhadas de imagens aéreas que mostram um “mar” de barracos, e de uma
trilha sonora que inspira tensão e medo sugerindo-nos que, nos dias atuais,
só é possível ver as favelas assim: de cima e de longe. Importante ressaltar
que o termo “favela” foi usado apenas pela equipe do programa, sobretudo
quando se tratava de caracterizá-la: um lugar de construções precárias e de
ruas tortuosas. Isso foi reforçado, também, através das menções aos termos
“lugar de ausência e da falta” em 4,4% e “lugar do caos” em 3,5%. Nesses
momentos continuam as tomadas aéreas, as panorâmicas a partir das aveni-
das que limitam a Rocinha ou de carros que a mostram de fora em ângulos
bem abertos. Nessas cenas não é possível identificar mais do que as suas
construções irregulares. Quando as cenas são feitas por “cinegrafista ama-
dor” mostra-se uma favela com ruas vazias, sem pessoas, ou pessoas que
tentam passar sem serem percebidas, em tomadas mal iluminadas, tremidas,
sem foco. Em contraponto, o termo “comunidade” recebeu 12,5% das ocor-
rências tanto por parte da equipe quanto por parte dos próprios moradores,
uma vez que essa parece ser a referência preferencial entre eles. Interessante
ressaltar que, nas vezes em que a equipe do programa se referiu à “favela”
enquanto “comunidade” o fez remetendo a um passado remoto, a um tem-
po que a favela “já teve vida mais pacífica”. Nesse momento as cenas re-
montam ao final da década de 90 quando o repórter Caco Barcellos morou
na Rocinha por 10 dias. As câmeras acompanham o repórter caminhando
por beco e vielas, entrando nos barracos, mostram as lojas abertas e as
pessoas caminhando numa tentativa de atestar que ali já se viveu em paz.
Essa abordagem tanto esvazia os outros problemas ligados à vida nesses
lugares, como a falta de infra-estrutura, de transportes etc., quanto concen-
tra toda a causa no surgimento do tráfico. Já as cenas que contam com o
depoimento de moradores foram feitas ou na entrada da favela ou em ou-
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tros lugares (como na clínica, túneis e demais avenidas da cidade), mas fo-
ram realizadas durante o dia, com iluminação clara, e com a identificação de
alguns. Já os traficantes aparecem em tomadas de muita tensão, com cenas
mal iluminadas e tremidas. Nesse caso é também marcante a rígida separa-
ção entre cidade e favelas, cuja ambiência de violência, caos e perigo só tem
a dividir a cidade e a desorganizar sua vida cotidiana.

Cidade dos homens, série protagonizada por Darlan Cunha e Douglas
Silva, foi exibida em quatro temporadas entre 2002 e 2005, às sextas-feiras,
22h30min, num total de 19 episódios. Ela trata do cotidiano de Laranjinha e
Acerola que vivem em uma favela carioca com problemas como o tráfico de
drogas, a violência, a carência material, a falência do ensino público, os pre-
conceitos. Analisamos apenas o primeiro episódio, “A Coroa do Imperador”,
que foi ao ar na semana da criança em 2002, e que traça um paralelo entre
as guerras napoleônicas e as guerras nas favelas pelo tráfico de drogas.

O sítio da emissora indica série de entretenimento. Nele as imagens
são coloridas e alegres, apesar de também tratar da violência e do tráfico. Os
protagonistas são pré-adolescentes e o lançamento foi na semana do dia das
crianças, o que indica a pretensão de um tom leve e juvenil. O programa
parece ser mais bem identificado na teledramaturgia, com um formato espe-
cífico, o da série brasileira. Série, por ter começo, meio e fim em cada
episódio, sendo desnecessário conhecimento prévio da história, ainda que
isso enriqueça a forma como o telespectador a recebe. E brasileira por
tratar de tema do cotidiano nacional. Contudo, o programa contém algumas
características de documentário, como tratar de assunto do cotidiano sob
perspectiva crítica e aprofundar-se em tema específico como a vida de crian-
ças e adolescentes das favelas. No episódio analisado, a utilização dessas
imagens é realçada no momento em que os atores, na posição de si própri-
os, e não mais dos personagens que representam, fazem relatos sobre suas
experiências com a violência. Esse momento é bem demarcado: a luz é mais
crua, azulada; do cenário não aparecem mais os móveis, o fundo é escuro.
Os garotos falam como se estivessem dentro de um documentário, contando
suas experiências. Junto a suas imagens, aparecem subtítulos com os nomes
e as idades. Esses relatos cessam, restando apenas um eco. Luzes e cores,
assim como o cenário, voltam a sua forma anterior.
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Tabela 3 - Síntese dos elementos de codificação textual em Cidade dos Homens

Fonte: Elaboração própria

Os sujeitos são posicionados de modo positivo. Não se trata mais do
“favelado” estereotipado. Há uma proposta de posicioná-los como “morado-
res” e o programa o faz em contraste com a existência de traficantes, termo
freqüente em 32,6% das vezes. Mas, acima de tudo, o faz evidenciando a
vida cotidiana – de mães, pais, avós, pessoas honestas e solidárias – que
foram contabilizadas em 31,7% das ocorrências do termo “morador de fave-
la” e 2,6% do termo “trabalhador” como a professora da escola, as empre-
gadas domésticas etc. Já o alto índice relativo ao termo “traficante” explica-
se pelo fato de que ele aparece inserido em várias situações. Ele (e respecti-
vos nomes próprios), além de aparecer nas cenas de disputa pelos pontos de
droga, é também apresentado como aquele que estabelece outras relações
com as pessoas do local. É uma obra ficcional que dá a ver um pouco da
complexidade das relações nas favelas. É possível observar que a posição
conferida aos sujeitos não se enquadra nas visões hegemônicas – como as
dos indivíduos fadados ao crime ou totalmente passivos e vítimas diante da
realidade que os cerca. Tanto o é que termos como “suspeito” e “culpado”

3 (3,4%)
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0

42 (48,2%)

0

0
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165 (31,7%)

0

170 (32,6%)

9 (1,7%)

0

8 (1,5%)

0

14 (2,6%)

154 (29,6%)
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não ocorrem no programa e “criminoso” e “vítima” ocorrem apenas 1,7% e
1,5% respectivamente.

Quanto ao lugar das favelas, parece haver a tentativa de fazer uma
apresentação mista deste universo. Na verdade, o termo “favela” não foi
evitado, como atestado pelos 39% das ocorrências. Contudo, as favelas
não são definidas pela falta. Tampouco são apenas o lugar do caos, da
ausência e da homogeneização. As relações dentro delas não são ignora-
das. Em grande parte do tempo de exibição (aproximadamente 1/3) as
personagens aparecem freqüentando espaços que não têm nenhuma re-
lação evidente com a violência ou o tráfico. Por outro lado, a violência
não é negligenciada: ela aparece em 48,2% das vezes quando se descre-
ve o “lugar das favelas” na narrativa. Mas ela aparece de modo mais
direto nas cenas que mostram Acerola sendo assaltado, nas cenas do
rebuliço causado pelo tiroteio na zona comercial da favela e na longa
seqüência de depoimentos dos atores. As outras cenas incluídas nessa
temática são as que se passam nas bocas de fumo ou nas cenas de ani-
mação que explicam as origens e o desenrolar dos embates entre os dois
bandos rivais cujo teor é explicativo.

Ressaltamos que aqui as favelas também foram mostradas como aparta-
das da cidade. Contudo, elas não foram representadas apenas negativamen-
te, a partir do contraste com a cidade – termo mencionado em apenas 9,1%.
Podemos entender isso tendo em vista que ambas foram apresentadas atra-
vés do olhar de quem está dentro das favelas, demonstrando uma perspecti-
va diferente das produções que mostram tais espaços sempre associados à
violência, à falta e ao caos.

O Central da periferia é um programa de auditório que conta com apre-
sentações de bandas e artistas da periferia ou vinculados a ela, exibe entre-
vistas com eles, mostra aspectos da vida e da economia do local, e aborda
alguns dos problemas enfrentados pelos moradores. Foi ao ar nas tardes de
sábado entre setembro e dezembro de 2006 e, de acordo com seus produto-
res, vem dar voz à periferia para que ela se mostre na grande mídia. Assim
afirma Hermano Viana, antropólogo, um dos criadores e produtores,

Não tenho dúvida nenhuma: a novidade mais impor-
tante da cultura brasileira na última década foi o apa-
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recimento da voz direta da periferia falando alto em
todos os lugares do país [...]. 12

O foco principal do programa é a produção cultural da periferia. Essa
narrativa procura desconstruir ideias do senso comum que enxerga a perife-
ria como quem “tá por fora” e afirmar que periferia é quem “tá por dentro”.
Neste trabalho, analisamos o primeiro programa, gravado no Morro da Con-
ceição, na cidade do Recife.

Esses programas, também classificados como variedades, são caracteri-
zados pela quantidade de atrações prometidas, aproximam mais o
telespectador da realidade proposta, pois envolvem a participação de um
público no local da gravação e também contam com um apresentador que
desempenha um papel bastante evidente. Tais características estão presentes
em Central da Periferia. O ritmo é acelerado, as músicas não são cantadas
por inteiro, o movimento de câmera é rápido com diversos cortes. Toda
dinâmica é estruturada pela apresentadora, Regina Casé, que a “rege” como
um maestro. Ela centraliza a atenção, conduz o programa e faz a mediação
entre a periferia e o centro, uma vez que a todo o momento explica para o
telespectador o que está acontecendo. Casé também dá o “tom” das entre-
vistas, motiva o público presente, dirige seu olhar para os telespectadores,
interage com as atrações, tudo com desenvoltura e domínio de palco.13

Como nos demais programas de auditório, transmitidos ou gravados ao
vivo, Central da Periferia tem característica de tempo real. Inicia durante o
dia e evolui para a noite. Essa evolução é quebrada por cortes para algumas
atrações, como as entrevistas, mas isso não compromete o caráter ao vivo
do programa mesmo que exibido posteriormente. O formato é claramente
demarcado no que diz respeito aos espaços físicos, característica marcante
do gênero. Há um palco e uma plateia e a todo o momento acontece a
interação entre os artistas e o público. A apresentadora e algumas das atra-

12 Dados disponíveis em: <http://redeglobo.globo.com/Centraldaperiferia> .

13 Autores como Verón (2001) e Eco (1984), ao se dedicarem de modo sistemático ao discurso televisivo
e às mudanças no seu processo de produção, indicam essa maior aproximação entre apresentadores e
telespectadores e a tentativa de criar maior identificação entre eles. Os resultados seriam maior controle
do programa, maior confiança e reciprocidade no que está sendo dito e visto.
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ções surgem dali do meio fazendo-nos crer que, em alguns momentos, o
palco se torna plateia e vice-versa.

Tabela 4 - Síntese dos elementos de codificação textual em Central da Periferia

Fonte: Elaboração própria

Quanto aos sujeitos, logo no início, o espectador recebe indícios da
posição construída por este programa, através da afirmação feita por Regi-
na Casé: “Você pensa que periferia é quem tá por fora? Periferia é quem tá
por dentro”. O programa coloca a música como instrumento de educação e
inserção social e, assim, os sujeitos são mostrados como auto-suficientes
culturalmente – mesmo quando se trata de uma cultura considerada brega
pelo centro. Não é objetivo do programa evidenciar a criminalidade da
periferia e sim as tentativas de auto-sustentabilidade e autonomia de seus
moradores na solução dos problemas enfrentados e na exaltação da cultu-

1 (0,2%)

14 (3,8%)

199 (54,2%)

0

0

0

0

37 (10%)

116 (31,6%)

SUJEITO (ocorrências durante
o programa) = 569 (100%)

LUGAR (nº de ocorrências durante o
programa) = 367 (100%)

Morador de favela

Favelado

Traficante

Criminoso

Culpado

Vítima

Suspeito

Trabalhador

Outros (com vínculo)14

Outros (sem vínculo)

Comunidade

Favela/morro

Periferia

Lugar de violência

Lugar da ausência e da falta

Escassez simbólica

Lugar do caos (a polícia não entra,
o Estado não controla)

Cidade

Outros (outras localidades que não
sejam as favelas)

181 (31,8%)

1 (0,1%)

0

42 (7,3%)

0

60 (33,1%)

0

3 (1,6%)

84 (14,7%)
198 (34,7%)

14 Para essa contagem viu-se a necessidade da divisão do termo “outros” entre 1) os sujeitos que não se
vinculam diretamente aos moradores – como algum personagem da História – e 2) aqueles que se
relacionam com os moradores de maneira mais direta, seja na dinâmica da sua economia, da sua
cultura, ou mesmo representantes do poder do Estado presentes nos espaços favelados (como Polícia
Militar). Estes últimos seriam os “outros com vínculo”.
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ra. Nesse sentido, visões estigmatizantes não são contempladas. O quadro
acima mostra que o programa não faz nenhuma referência a “culpado” ou
a “suspeito”. O termo “favelado”, carregado de significação pejorativa, ocorre
em apenas 0,1% numa música que, ao contrário da maioria das músicas
cantadas no programa, não aparece legendada. Em 31,8% das vezes ele
foi substituído por “morador de favela”. Dois índices que podem ser consi-
derados surpreendentes numa proposta como essa, se referem a “crimino-
so”, mencionado em 7,3%, e “vítima”, 33,1%, e merecem uma observa-
ção detalhada. Essas menções relacionam-se a um quadro do programa,
no qual é apresentada a Organização Não Governamental Cidadania Fe-
minina, instituição que atua na área de violência doméstica contra a mu-
lher. Na narrativa, Regina Casé denuncia maridos e companheiros que
cometem o crime de agressão contra as mulheres. Neste caso, a ênfase está
na solução encontrada na própria periferia – através da ONG Cidadania
Feminina – para contornar esse problema: juntas, as vítimas formaram uma
rede solidária de proteção, com o objetivo de fortalecer a mulher e resgatar
sua auto-estima. A apresentadora afirma que esse é um problema encon-
trado em todas as classes, em todas as regiões do país, numa tentativa de
descentrar sentidos arraigados.

Quanto à identificação do “lugar das favelas” o programa, logo no início,
faz referência a um estereótipo da periferia através da frase de abertura da
apresentadora que diz: “Ou. Aqui. Aqui embaixo! Eu estou aqui no meio.
Sabe por quê? Porque esse lugar nunca aparece direito na televisão”. Essa
fala apresenta a periferia como excluída das narrativas dos media. Por outro
lado, a escolha dos termos é fundamental para compreender como Central
da periferia posiciona este lugar: durante o tempo de exibição o Morro da
Conceição será o lugar de pluralidade, diversidade e entretenimento. No
programa, o termo é definido logo no primeiro texto da apresentadora: “Se
você pensa que periferia é quem tá por fora, periferia é quem tá por dentro.
Periferia é maioria”. Assim, ela tenta selecionar a periferia que conceitualmente
está externa ao corpo e transportá-la para o centro das atenções15. O termo
“periferia” mencionado em 54,2% demarca essa intenção e a contraposição

15 No Novo dicionário Aurélio (HOLLANDA, 1975), a palavra periferia vem do grego periphéreia e está
definida como superfície ou linha que delimita externamente um corpo; contorno; âmbito.
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ao termo “favela” que seria pejorativo para a proposta do programa, sendo
mencionado em apenas 3,8% das ocorrências e nunca por Regina Casé. A
intenção da troca dos termos é evidenciada no diálogo entre Regina Casé e
um de seus convidados. Nele percebe-se que Dedesso, cantor da banda
Vício Louco, estranha a substituição e é reorientado pela apresentadora:

Regina Casé: Por que você acha que a periferia gosta
tanto de brega, Negão?

Dedesso: O brega veio da periferia e a gente canta da
periferia pra periferia, que aqui a gente chama de
favela.16

Para contrariar a ideia de favela como lugar da ausência e da violência a
linguagem verbal foi extremamente direcionada, como vimos anteriormente.
Além dela, todos os cenários externos e internos foram escolhidos
criteriosamente. São raras as cenas noturnas. As imagens demonstram ambi-
entes festivos e pacíficos. Os bares e as lojas são bem organizados. No interi-
or das casas percebe-se tudo limpo, mobiliado e arrumado.

Contudo, esse programa fez referência a outros sentidos do termo perife-
ria, ora como a tentativa de relativizar tal conceito contextualizando-o, ora
como a rígida oposição centro-periferia. Isso porque, acreditamos, o progra-
ma traz também atrações culturais que não se encaixam de modo perfeito
naquela primeira concepção adotada de periferia. Desse modo, com o intui-
to de inserir dentro da narrativa expressões culturais como o maracatu Estre-
la brilhante do Mestre Siba, o maracatu A cabra alada e o projeto do porto
digital Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife (CESAR), coorde-
nado por Sílvio Meira, o conceito de periferia é expandido. Assim, o conceito
dependeria do referencial, conforme esclarece Casé:

Se a gente pensar na Europa, nos EUA, o Brasil está na
periferia do mundo. Se a gente pensar no Rio, em São
Paulo, o Nordeste está na periferia do Brasil. A perife-

16 Trecho do programa Central da Periferia, exibido em 8 abr. 2006
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ria do Recife é pobre. Em volta desta periferia existem
lugares ainda mais pobres. Pobre de dinheiro, mas não
de cultura.17

A autora quis enfatizar que a periferia é lugar de produção de cultura
ligada ao contexto, ao momento histórico e aos sujeitos envolvidos. Por isso
Mestre Simba diz:

Esta questão de centro tem duas maneiras de olhar.
Uma é o centro em função de você atingir o maior
número de pessoas. [...] Por outro lado, existe o centro
pr’aquilo que você faz. Como minha história é cantar
Maracatu, então, o centro é aqui.18

Outra tentativa de expandir o conceito foi na exibição do Porto Tecnológico
criado pelo cientista e integrante do maracatu A cabra alada, Sílvio Meira.
Este Porto é composto de mão-de-obra com grande potencial e que não era
aproveitada pela cidade e foi fundado numa região com construções aban-
donadas cuja arquitetura é variada. Vemos aqui uma alusão ao entendimen-
to expandido de periferia conforme exposto por Casé.

A expansão do conceito trouxe a necessidade de uma nova categoria
de sujeito e que esteve extremamente relacionada ao lugar: a categoria
“outros”, subdividida em “outros com vínculo” e “outros sem vínculo”.
Entre os sem vínculo estão, por exemplo, Mestre Siba e Sílvio Meira. Ambas
não estabelecem relação direta com o primeiro conceito de periferia: a
periferia que contorna o centro. Em vez disso, eles são representantes da
periferia do Brasil, no caso do maracatu, e da periferia do mundo, no
caso do projeto do Porto Digital. Tal é esta expansão que a porcentagem
de sujeitos com vínculo direto com a favela é 14,7% e o de sujeitos sem
vínculo é de 34,7%.

17 Trecho do programa Central da Periferia, exibido em 8 abr. 2006

18 Idem.
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4 Conclusão

Este trabalho teve como objetivo compreender os modos pelos quais a
televisão se insere e se relaciona com a vida social. Procuramos fazê-lo por
meio de uma proposta metodológica integrada que articulou análise de con-
teúdo com análise de gênero televisivo. Algumas dificuldades foram encon-
tradas como uma variação significativa no que diz respeito aos formatos dos
programas, o que acarretou certo esforço na caracterização dos mesmos e
na identificação das estratégias e escolhas da enunciação.

A análise das categorias tendo por base a mediação constitutiva do gêne-
ro permitiu alcançar leituras interessantes. Ao perceber que Cidade dos ho-
mens traz formas distintas de posicionamento dos sujeitos e confere às fave-
las um outro lugar, notamos que a televisão pode conduzir a outros cami-
nhos e olhares. Contudo, iniciativas como essa tem melhor acolhida em gê-
nero, e respectivos subgêneros, cuja promessa é a de entreter e divertir, sem
estabelecer um compromisso direto com o mundo exterior, como é o caso
da série. Já naqueles que se caracterizam pela promessa de informar e ad-
vertir, a partir de uma referência estrita com o mundo exterior, como no
telejornalismo dramático e na grande reportagem, o que podemos
notar foi a recorrência a padrões hegemônicos de apresentação e uma forte
associação das favelas com o tráfico, o que contribui para corroborar com a
visão deste ambiente como oposto a um ideal sociocêntrico de urbano.
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