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Aspectos da colonialidade do saber, do poder e do ser – uma análise das 

performances de Regina Casé em sua trajetória televisiva 

 

 

Resumo: Esta tese tem como objetivo fazer uma análise crítica decolonial sobre a 

trajetória da artista Regina Casé, atriz e apresentadora de programas televisivos da Rede 

Globo desde a década de 1990 (Programa Legal, Brasil Legal, Muvuca, Central da 

Periferia, Esquenta!) e do programa Um pé de quê? no Canal Futura desde os anos 

2000. Discutindo as características destas atrações, pensando-as como narrativas 

audiovisuais, além de considerar alguns aspectos construídos da imagem pública da 

apresentadora, dividiremos as discussões sobre a colonialidade em três partes: a) 

colonialidade do saber, b) colonialidade do poder e c) colonialidade do ser. Para tanto, 

apresentaremos esses elementos através da metáfora da “grade”, pensando a mesma, 

respectivamente: a) como ferramenta que aprisiona o outro no lugar do exótico; b) como 

formato que organiza a programação da televisão e faz uma seleção do que deve ser 

visto; c) como uma teia que possibilita o desenvolvimento de uma personagem que 

representa uma mulher-máquina da emissora. A divisão da tese segue essa tríplice 

estrutura, entendendo que todas estão imbricadas, apenas divididas aqui para fins 

metodológicos em oito capítulos. Na primeira parte, fazemos um apanhado sobre as 

formas de colonialidade, os perigos da história única e o poder dos olhares 

colonizadores. Na segunda parte, discutimos as instâncias coloniais de poder a partir da 

indústria cultural e da programação televisiva brasileiras. Na terceira parte, abordamos 

a colonialidade do ser aplicada à interseccionalidade como metodologia, considerando 

gênero, raça e classe como eixos interseccionais. O embasamento teórico se faz com as 

referências interdisciplinares dos estudos culturais, pós-coloniais e decoloniais, do 

feminismo chicano e negro, do conceito de interseccionalidade e da teoria crítica da 

comunicação. Tendo como perspectiva a descolonização do pensamento, buscamos, 

através dessas autoras e autores, superar a mediação cultural que apaga os conflitos e 

faz com que as desigualdades pareçam ser apenas diferenças. 
 

Palavras-chave: colonialidade, performance, Regina Casé, estudos culturais, televisão. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Aspects of the coloniality of knowledge, power and being - an analysis of the 

performances of Regina Casé in her television career 

 

 

Abstract: This thesis aims to make a decolonial critical analysis on the trajectory of 

the artist Regina Casé, actress and presenter of Rede Globo television programs since 

the 1990s (Programa Legal, Brasil Legal, Muvuca, Central da Periferia, Esquenta!) 

and the program Um pé de quê? on Futura Channel since the 2000s. Discussing the 

characteristics of these attractions, thinking them as audiovisual narratives, besides 

considering some aspects built on the presenter's public image, we will divide the 

discussions about coloniality into three parts: a) coloniality of knowledge, b) coloniality 

of power and c) coloniality of being. For this, we will present these elements through 

the metaphor of the "grid", thinking the same, respectively: a) as a tool that imprisons 

the other in the place of the exotic; b) as a format that organizes television programming 

and makes a selection of what should be seen; c) as a web that allows the development 

of a character that represents a woman-machine of the broadcaster. The division of the 

thesis follows this threefold structure, understanding that all are interwoven, only 

divided here for methodological purposes into eight chapters. In the first part, we take 

a look at the forms of coloniality, the dangers of unique history and the power of 

colonizing views. In the second part, we discuss colonial instances of power from the 

Brazilian cultural industry and television programming. In the third part, we approach 

the coloniality of being applied to intersectionality as a methodology, considering 

gender, race and class as intersectional axes. The theoretical basis is made with the 

interdisciplinary references of cultural, post-colonial and decolonial studies, of Chicano 

and Black feminism, of the concept of intersectionality and of critical communication 

theory. With the perspective of decolonizing thought, we seek through these authors 

and authors to overcome the cultural mediation that erases conflicts and makes 

inequalities appear to be only differences. 
 

Keywords: coloniality, performance, Regina Casé, cultural studies, television. 
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PRÓLOGO 

 

Niterói, 26 de novembro de 2018. 

Querides1 leitores deste trabalho, 

 

 Diante da dificuldade da escrita acadêmica, inspirada por Gloria Anzaldúa, 

resolvi escrever uma carta para vocês como forma de desenvolver a introdução da 

minha tese. Tenho pensado muito sobre o doutorado e tudo que ele representa, 

conversado com pessoas próximas e levado algumas coisas para terapia, na tentativa de 

solucionar algumas angústias em relação a esse processo. Entendo na racionalidade que 

não é fácil para ninguém ter que amadurecer e se tornar um pesquisador crítico em 

quatro anos, tendo que conciliar as atividades de pesquisa com as tantas outras da vida. 

Mas esses últimos anos capricharam, né? Foram tantas perdas, com tantos altos e 

baixos, que parece que ninguém é mais a mesma pessoa, seja carregando um 

crescimento pessoal ou uma saudade que não passa. 

 Mas por que eu comecei dizendo isso? Esse contexto de carrossel de emoções 

afeta as pessoas de maneiras distintas e eu como pisciana mística acabo às vezes 

sentindo a dor do mundo, seja por alguma experiência minha ou por empatia com os 

queridos ao redor. Aprendi que não só o contexto acadêmico, mas também o pessoal, 

diz muito sobre a nossa pesquisa. Refletindo sobre essas coisas realmente não teria 

como lidar com naturalidade com um doutorado cheio de “peripécias” em um período 

tão duro pra tanta gente que amo. 

 Então, acho que um dos caminhos para seguir é se agarrar nas coisas boas que 

temos, sendo inspiradas por pessoas que admiramos e tentando inspirar outras por aí. 

Uma das mudanças que percebi em mim nos últimos anos tem relação com esse aspecto 

especificamente. No início do doutorado, eu só queria meu diploma para ser professora, 

um desejo que só foi se confirmando cada vez mais ao longo dos últimos anos. Com 

essa responsabilidade de contribuir para a visão crítica de mundo de tanta gente, vinha 

o desejo também de inspirar as pessoas, para continuar lutando por um mundo melhor 

para todo mundo viver, com menos desigualdade e intolerância. 

                                                        
1 Escolhemos a letra E como marcador de gênero porque partilhamos uma leitura não binária dos sujeitos. 

Não utilizaremos no texto todo para não comprometer a leitura, mas queremos marcar esse 

posicionamento, contrariando a supremacia do masculino na escrita de textos acadêmicos. 
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 A disciplina de estágio à docência Mídia e Construção Social da Realidade, 

ministrada por Ana Lucia Enne, Mariana Gomes Caetano e por mim em 2017.2, 

carinhosamente apelidada como “Mídia e Choque de Realidade”, foi fundamental para 

que essa vontade se materializasse de alguma forma, com aquele semestre tão poderoso 

de tantas maneiras. Um dos destaques, com certeza, foi ver a quantidade de mulheres 

se sentindo confortáveis, mesmo que com algumas resistências às vezes, falando de 

tantos assuntos difíceis, muitas vezes pessoais, mas que também eram coletivos e 

emocionantes. 

 Encarar os próprios medos não é nada fácil, mas naquele semestre eu entendi 

que eu podia fazer, pelo menos, um pouquinho do que eu aprendi com tantas 

professoras e professores, ouvindo as pessoas, praticando a empatia, motivando os 

desanimados, rindo, chorando, aprendendo tantas coisas importantes de uma maneira 

mágica, ora assustadora, ora inacreditável. O espaço da sala de aula, nas suas mais 

variadas formas, pode ser a centelha de esperança que nos enche de energia para 

continuar lutando sempre e que nos empodera de uma maneira difícil de segurar. 

 Mas quem diria que o início de 2018 exigiria tanto dessa força renovadora? Eu 

perdi uma tia muito querida, a filha caçula dos meus avós, que deixou um filho chamado 

Natã, que significa o enviado de Deus. Como em geral a gente não é preparado para 

lidar com a morte, fica difícil até mesmo seguir acreditando nas mesmas coisas quando 

não encontramos explicação na nossa fé para justificar a saída desse mundo de alguém 

que tinha tanta coisa pra viver ainda. É o que chamam de antinatural, quando são os 

pais que se despedem de seus filhos. Esse dia foi um dos piores da minha vida e toda 

vez que eu lembro disso, pensando em todo o sofrimento da minha família que eu vi, 

eu choro. 

 Outra perda, que não é tão individual, mas coletiva, foi a de Marielle Franco, 

socióloga, vereadora, militante dos direitos humanos, mãe, filha, irmã, companheira, 

que tanto me inspirou em vários momentos sem saber e foi amiga e parceira de trabalho 

tão incrível de várias amigas. Esse foi outro momento de sentir uma dor imensa não só 

por ela, pelas pessoas próximas a ela, mas também por tudo que ela representa. Me 

esforço para continuar me referindo a tudo que ela fez, no presente: Marielle presente, 

hoje e sempre! Afinal, a presença inspiradora dela ninguém apaga, porque não é todo 

dia que a gente vê uma mulher negra ocupando espaços de poder de maneira tão 

colorida e maravilhosa, sendo incisiva e dura quando necessário, mas também risonha 

e acolhedora. As sementes que ela cultivou continuam e isso também nos move. 
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 Quando a gente sofre com as perdas de pessoas tão amadas, com certeza 

repensamos um monte de coisas nas nossas próprias vidas, e com o doutorado não seria 

diferente. Essas páginas de desabafo e choro foram necessárias para que eu entendesse 

que eu não queria inspirar as pessoas só quando eu fosse professora, mas queria poder 

fazer isso todos os dias de alguma forma, com minha pesquisa, minha tese, minhas 

apresentações em congressos etc. Essas perdas bruscas nos lembram que a gente tá aqui 

só de passagem... Aprendi na terapia que isso não significa que a gente não possa 

planejar um futuro, ter sonhos grandes a serem conquistados, mas que é importante ter 

o pé no chão para dar a dimensão de realidade para nossos desejos. 

 O contexto político atual também contribuiu para esse choque de realidade... 

Pois quem me garante, tendo estudado quase 10 anos, somando graduação, mestrado e 

doutorado, que eu possa ser professora de universidade pública gratuita? Entendo que 

essa questão do sonho às vezes não é nem possível para muita gente, que as pessoas 

vivem em condições precárias, mas como seguir acreditando nessa vontade de ser 

professora não sabendo se a própria universidade pública vai continuar existindo? 

Como eu posso retribuir o investimento em educação da minha mãe e do meu pai por 

todos esses anos, que sempre me incentivaram a estudar e não mediram esforços para 

que, até os 30 anos, eu pudesse estudar em boas condições sem ter que necessariamente 

“trabalhar”? 

 Eu acho que essa questão de querer inspirar as pessoas tem relação com isso, é 

como se fosse uma forma de agradecimento por todas as pessoas que já me inspiraram, 

me ajudaram a chegar até onde cheguei, me motivaram nos momentos mais tristes e me 

mostraram que a vida não é só mediação, que o conflito não só é necessário como 

fundamental. Esse é o momento no qual a tese e a pesquisa entram em cena, finalmente. 

 Cresci vendo televisão e muito encantada por toda aquela magia na tela, ou seja, 

parte da minha formação foi muito moldada por esse meio de comunicação. Sempre me 

encantei pela festa, pela alegria, pelo humor, pela diversidade, pelo colorido, pelas 

luzes, enfim, por todo o encanto que era representado naquele objeto. Resumindo: 

amava televisão. Esse primeiro ponto é muito importante. 

 Uma característica da minha personalidade que percebi desde pequena foi a 

capacidade de mediação, com um jeito bem diplomático de tentar resolver os 

problemas, não querendo desagradar ninguém e causando menos danos possíveis. Isso 

sempre foi marcante apesar de só ter me dado conta disso depois de adulta, relembrando 

as situações em família, com os amigos, na escola, na faculdade, nos trabalhos etc. 
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Somado a isso, confesso que sempre gostei de me sentir querida por muita gente, 

cercada de amor e admiração por conseguir ouvir as pessoas, apaziguar os ânimos, gerar 

momentos de reflexão e conciliação, enfim, restabelecendo a harmonia de alguma 

forma. Esse segundo ponto também é muito importante. 

 Unindo estes dois primeiros pontos, não é surpreendente que, para o trabalho 

final na graduação em Produção Cultural pela UFF, eu tenha escolhido um programa 

representante destas duas bandeiras que eu levantava: da festa e da harmonia. Hoje eu 

entendo o quanto nossas escolhas de pesquisa têm muito mais relação com nossas 

próprias vidas do que eu imaginava. Mesmo sabendo que existem inúmeros processos 

de amadurecimento, com certeza esse foi um dos que aconteceu comigo ao fazer uma 

monografia intitulada “Esquenta! - Mediação Cultural: tudo junto e misturado” 

(2011). 

 No mestrado em Cultura e Territorialidades, também pela UFF, ainda tendo 

uma visão romântica acerca da pesquisa, continuei com o objeto, na chave de leitura da 

mediação, o que ainda tinha muito a ver com a monografia, mas que precisava de 

alguma complexidade. A vida, sempre surpreendente, se encarregou de me mostrar, 

através do caso violento do assassinato do dançarino Douglas da Silva (DG), como a 

televisão, carregada de tanta alegria, também pode ser perversa. A saída foi fugir de 

uma conclusão maniqueísta e apontar para as ambivalências do objeto, o que rendeu 

uma dissertação complexificadora, intitulada “O que o mundo separa, o Esquenta! 

junta?”: como representações e mediações ambivalentes configuram múltiplos 

territórios (2015). 

 Aí veio o doutorado e o desafio de, de certa maneira, continuar com o objeto 

por mais quatro anos, agora dentro de um Programa de Pós-Graduação de 

Comunicação, mais uma vez na UFF. Olhando pra trás, eu vejo esse último caminho 

como uma corrida com obstáculos, onde é necessário pular várias barreiras para 

conseguir chegar no final. Combater tudo que rejeitamos dentro de um modelo 

iluminista de universidade se torna uma missão paralela que precisa ser conciliada com 

a conclusão de uma tese, afinal, sendo bolsista, a cobrança de prazos é sempre uma 

constante e geradora de mais ansiedade, em um modelo produtivista que não dialoga 

com o lema “a vida não cabe no Lattes”. 

 Perceber como tudo que acumulamos faz parte do nosso processo de 

amadurecimento foi fundamental, concordando que “o que não mata, fortalece”. Já que 

queremos e precisamos seguir fortes, recuperar brevemente essa trajetória se fez 
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necessário para entender que é preciso superar determinados padrões que pareciam 

inalteráveis. 

Diante deste cenário atual de desmonte da universidade pública, tão desolador 

e imprevisível, o que gera ansiedade e desespero porque não sabemos o que vai 

acontecer, tenho percebido que este espaço da universidade é fundamental para mudar 

a vida das pessoas, e a vontade de brigar por ela, do jeito que nos for permitido, não se 

apaga. Tudo que tenho vivido nesse ambiente nos últimos anos me faz pensar que todo 

mundo deveria passar pela universidade, mesmo que não fosse pra seguir carreira 

acadêmica ou ter um diploma. A experiência como professora substituta no 

Departamento de Arte e Estudos Culturais da Universidade Federal Fluminense em Rio 

das Ostras só confirma essa certeza. 

Estou escrevendo isso porque, dentre tantos choques de realidade que levei por 

estar nesse lugar e aprender com tanta gente incrível, um dos mais intensos diz respeito 

ao contato mais aprofundado que tive com discussões que dificilmente seriam possíveis 

se não tivesse entrado na UFF e seguisse na pós-graduação. O poder de nomear 

determinadas coisas, com toda a autoridade e legitimidade que as pesquisas em geral 

têm, ampliou muito minha visão de mundo. 

 Minha graduação foi muito importante para minha formação atual e serviu de 

base para eu escolher a cultura como campo de pesquisa, mas olhando pra trás não foi 

pela profundidade na análise de coisas que eu vi, mas pela diversidade delas, que eu 

acho que segui. Sempre gostei de estudar e ver um mundo de possibilidades para isso 

foi fundamental. 

 Foi no mestrado que eu acho que um dos meus grandes amadurecimentos 

começou, por conta de todo o contato com o feminismo e as inúmeras discussões 

geradas em sala, na amizade com Mariana Gomes e pela admiração que eu sempre tive 

pela pesquisa dela2, as novas leituras que eu estava fazendo etc. Foi quando eu aprendi 

a nomear diversos acontecimentos desconfortáveis que a maioria das mulheres passa 

desde criança e entender que eles não eram naturais, e também que podiam ser 

questionados, porque foram construídos historicamente. Imagina a bagunça que isso 

não causou numa pessoa como eu, que cresci tímida e apaziguadora? Foi aí que comecei 

a ser combativa quando necessário, a não me calar quando não concordava, a não ser 

                                                        
2 Dissertação de mestrado em Cultura e Territorialidades, My pussy é o poder - Representação feminina 

através do funk: identidade, feminismo e indústria cultural (PPCULT-UFF, NITERÓI, 2015). 
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conivente com assédio, abuso, exploração, humilhação, a discutir e expor as pessoas 

que reproduziam tudo que eu sempre abominei, mas não sabia como lidar, desde a 

época da escola, passando pela faculdade e pelos ambientes de trabalho. 

 Com essa “virada feminista”, também veio uma maior consciência política 

partidária, me aproximando e fazendo amizades com quem já era engajado há muitos 

anos, pessoas filiadas ou não a partidos políticos, que militavam na vida, o que me fez 

aprender muitas coisas que não entendia muito bem. Apesar da pesquisa no mestrado 

não ter sido diretamente sobre essas questões, elas atravessaram de forma intensa minha 

concepção de mundo, o que me afetou consideravelmente, nem sempre de uma maneira 

tranquila, mas que, no final das contas, me fez crescer. 

 Já no fim do mestrado, eu também me aproximei das discussões sobre as 

questões étnico-raciais, mas foi no doutorado que eu consegui me aprofundar mais nisso 

e tomar outro choque de realidade. Mais uma vez, ter tido contato com uma bibliografia 

diversificada, complementada por entrevistas e vídeos no YouTube, conversas com 

algumas pessoas, participado do Grupo de Trabalho de Raça e Gênero do Programa de 

Pós-Graduação em Cultura e Territorialidades, foi me dando uma bagagem para 

entender várias coisas que já tinha ouvido, mas que não tinha compreendido por que 

aconteciam. Frases que pareciam elogiosas ou em tom de brincadeira como “morena 

exótica”, “você tem uma beleza diferente”, “você trabalha aqui?”, “você foi adotada?” 

(por causa da minha mãe branca), “seu cabelo é lindo” (tocando nele sem pedir 

permissão), perceber os olhares atentos dos seguranças dentro de estabelecimentos 

comerciais, as revistas “aleatórias” no aeroporto, dentre tantas outras, mas que só 

reforçavam uma diferenciação. 

 Tornar-se negra de pele clara, tendo um pai negro nordestino, em um país tão 

racista, mais uma vez trouxe muitos medos e inseguranças, principalmente por não ter 

aprendido desde cedo a lidar com tudo isso. Essa consciência racial também foi 

fundamental para repensar vários aspectos da pesquisa e buscar de alguma maneira 

incorporar todo esse aprendizado recente na tese. Tudo isso que descrevi de maneira 

breve serve para eu me lembrar porque eu não tenho mais como escrever uma tese sem 

levar tanta coisa importante em consideração. Fazendo coro com Grada Kilomba: “(...) 

demando uma epistemologia que inclua o pessoal e o subjetivo como parte do discurso 

acadêmico, pois todas/os nós falamos de um tempo e lugar específicos, de uma história 

e uma realidade específicas - não há discursos neutros” (KILOMBA, 2019, p. 58). 
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 O interesse cada vez maior sobre a perspectiva da descolonização do 

pensamento, buscando novas epistemologias, correndo atrás de referências dos estudos 

pós-coloniais, decoloniais, do feminismo negro, da interseccionalidade, foi inevitável 

diante deste contexto pessoal. Coloquei o desafio de compartilhar o máximo possível o 

conhecimento de algumas autoras, através de suas obras interdisciplinares inspiradoras. 

Depois do contato com elas, alguma coisa aconteceu: Gloria Anzaldúa. Angela Davis. 

Djamila Ribeiro. Grada Kilomba. Sueli Carneiro. Lélia Gonzalez. Conceição Evaristo. 

Chimamanda Ngozi Adichie. Kimberlé Crenshaw. Nilma Lino Gomes. Virginia Woolf. 

Maya Angelou. bell hooks. Audre Lorde. Patricia Hill Collins. Joice Berth. Carla 

Akotirene. 

 Essa lista só cresce e só foi possível graças a tantas outras mulheres acadêmicas 

maravilhosas, que em aulas, cursos, oficinas, conversas, conselhos, stories no 

Instagram, áudios de Whatsapp, publicações no Facebook e nos mais diversos meios 

de comunicação, foram grandes incentivadoras, mesmo sem necessariamente saber. 

Ana Enne. Flora Daemon. Mariana Gomes. Janaína Damaceno. Marina Caminha. 

Giovana Xavier. Raquel Barreto. Adriana Facina. Karina Kuschnir. 

 Em situações do cotidiano, quando questionada sobre não ser mais a mesma 

pessoa, eu até posso justificar pelo Ascendente em Áries e/ou pela Lua em Escorpião, 

mas o que me empoderou mesmo foi entender meu lugar no mundo através das diversas 

experiências de quem veio antes, e isso não tem volta. Essa conexão que foi criada é 

muito forte para ser negligenciada e sou grata por isso ter acontecido ao longo do 

doutorado. 

 “Escrever é perigoso porque temos medo do que a escrita revela: os medos, as 

raivas, a força de uma mulher sob uma opressão tripla ou quádrupla. Porém neste ato 

reside nossa sobrevivência, porque uma mulher que escreve tem poder. E uma mulher 

com poder é temida”. A musa inspiradora para escrever esta carta foi Gloria Anzaldúa. 

Não sei se tudo fez sentido até aqui do jeito que a escrita dela faz, mas se entregar desta 

maneira num texto com certeza foi a maneira mais sincera e menos cartesiana que 

encontrei. Porque a vida é fluxo e tentar enquadrá-la em determinados formatos é 

diminuir sua força e apagar sua magia. Que a gente possa cada vez mais nos livrar das 

amarras da escrita clássica para encantar as letras e levar a magia das mulheres adiante. 

 Recuperando, inclusive, o que ela fala sobre a importância de evocar nossas 

realidades pessoais e sociais para alcançar mais pessoas, é que acho que cheguei no 
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ponto de responder a uma pergunta na banca de qualificação: por que eu estou fazendo 

este trabalho? 

Ao fazer uma oficina de escrita acadêmica na UFRJ, aprendi a importância de 

seguir a autonomia do pensamento próprio, dialogando com os autores utilizados sem 

arrogância, mas me colocando como pesquisadora. Recebi muitas dicas preciosas que 

serão utilizadas na tese, por ora continuo com minha carta. Uma das coisas que percebi, 

quando estava revisando os dois parágrafos iniciais da introdução da minha qualificação 

(que tinha enviado na inscrição na oficina), é que eu não deveria fazer uma cartografia 

se eu quero questionar a perspectiva eurocêntrica de conhecimento. Porque, por mais 

bonita que seja a citação do Martín-Barbero que usei sobre as cartas de mar para 

guiarem o ofício do cartógrafo, ele continua utilizando uma ferramenta que 

historicamente foi usada para definir o que deve ser destacado ou não, seja por 

limitações geográficas ou econômicas. E sabemos quem sempre teve poder para definir 

tais limites. Sinceramente não sei se conseguiria ressignificar essas cartografias e mapas 

de uma maneira que não fosse minimamente colonial. Achei melhor seguir por outros 

caminhos. 

 Também compreendi que esta carta é um rascunho para minha introdução, 

porque mesmo que fique confusa, ainda sim é melhor do que nenhuma coisa escrita. 

Esse processo meio terapêutico de deixar a escrita fluir tem funcionado para organizar 

melhor as ideias e perceber o que eu realmente pretendo com minha pesquisa. Então 

tenho que voltar pra pergunta da qualificação, relembrando como nossas pesquisas têm 

relação direta com nossas vidas, por mais inconsciente que seja e às vezes a gente 

demore muito para descobrir. Cada um tem o seu processo... 

 Eu sempre fui fã da Regina Casé, dos seus programas e trabalhos em geral, da 

forma como ela mediava diversas culturas e apresentava outros olhares sobre o Brasil. 

Fui percebendo vários gostos em comum, tanto pela capacidade de mediação quanto 

pelo amor às festas, e não tinha problema em relação a isso. Pelo menos até começar a 

estudar o Esquenta! e posteriormente sua trajetória profissional de maneira mais 

aprofundada. Foi estranho perceber tantas afinidades parecidas, entre mim e ela, não só 

de algumas formas de olhar o mundo, mas também de gostos pessoais, o que eu sempre 

justificava por ter o mesmo signo. 

 Ao longo de 2018, principalmente depois da qualificação, eu vi que ainda estava 

muito confuso continuar pesquisando tudo isso sem fazer as devidas conexões com a 

nova bibliografia a que fui tendo acesso recentemente. Mas até então não tinha 
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encontrado a lente necessária para enxergar que esses novos caminhos de pesquisa 

dialogam muito com essas referências da descolonização do pensamento. Pensar o que 

minha tese pode trazer de diferente do que já foi dito e escrito sobre o tema me ajudou. 

 Nesse processo complexo, fui juntando os pontos todos e finalmente entendi 

(pelo menos eu acredito nisso por enquanto) que minha resistência em lidar com esse 

objeto de pesquisa agora se deu por conta da compreensão tardia de que precisamos 

superar a mediação que apaga o conflito e não permitir que se celebre uma diferença 

que camufla a desigualdade. Não adianta querer conciliar as diferenças sem contribuir 

para as mudanças estruturais necessárias. Não vale fazer festa da diversidade 

silenciando algumas opressões que estão diretamente relacionadas à vida dessas 

pessoas. 

 Eu só consegui fazer essas conexões recentes justamente porque comecei a 

descolonizar o meu pensamento em relação a minha própria vida. Eu entendi que não 

dá pra agradar todo mundo e tudo bem. Eu entendi que nem todo mundo vai gostar de 

você e tudo bem. Eu entendi que é importante se colocar como prioridade e tudo bem. 

Eu entendi que não preciso me pautar pela vida das outras pessoas e tudo bem. Eu 

entendi que não dá pra ser perfeita e tudo bem. Eu entendi que eu não preciso gostar de 

todo mundo e tudo bem. Lista infinita dos meus aprendizados ao longo dos últimos 

anos nesse quesito… 

Pensando nisso, é que percebi que para esta nova introdução da tese não tem 

praticamente nada que se aproveite da introdução do material da qualificação para o 

que eu pretendo discutir, nem o título, nem a epígrafe, nem as citações de autores etc. 

Li e reli o texto em busca de algo que ainda fizesse sentido, mas não encontrei. Pensei 

que o perigo da história única da Chimamanda seria uma boa forma de começar. 

 A Chimamanda é uma inspiração não só pelos livros incríveis, mas também 

pelas palestras no TED com milhares de visualizações. Especificamente para essa 

pesquisa destaco o perigo da história única porque acredito que tenha sido uma das 

primeiras referências sobre descolonização do pensamento com que tive contato. Minha 

admiração por essa escritora está marcada também por ela se denominar uma contadora 

de histórias, destacando a importância de se ver nelas, por isso a necessidade de se 

ampliar os pontos de vista que fujam do padrão eurocêntrico vinculado principalmente 

aos homens brancos ricos. Não por acaso, seus personagens são sempre situados e 

pensados a partir das intersecções de raça, gênero, classe, território, geração, dentre 

outras. 
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 Nos programas apresentados por Regina Casé, a tentativa construída ao longo 

da trajetória dela foi de contribuir para mostrar outros lados da cultura popular, não 

necessariamente vinculados à falta e à precariedade, mas à alegria de viver, mesmo em 

condições mínimas. Esse padrão de trazer para a televisão o que está dando certo no 

país, dando visibilidade para alguns segmentos marginalizados da população, com a 

própria discussão sobre centro e periferia, funcionou por um tempo considerável. Mas 

o mesmo contexto que permitiu que um programa como o Esquenta! fosse ao ar nas 

tardes de domingo, contribuiu para tensionar ainda mais a aclamada celebração das 

diferenças. 

 Tentando unir todas essas ideias, acredito que o caminho a seguir é pensar em 

como várias tentativas de contar outras histórias acabam reiterando uma colonialidade 

do poder. Imagino ser possível defender essa hipótese começando pela discussão do 

programa Um pé de quê? e sua abordagem inspirada nas narrativas de um viajante 

naturalista do século XIX. A própria Regina já comentou em entrevistas que pode 

parecer que seus outros programas e esse não têm relação, mas têm sim. A proposta é 

investigar que relação é essa, que em uma de suas falas (ou ato-falho) aproxima a favela 

da floresta. Acredito que o que ela faz no programa de identificação de árvores tem 

similaridades com o que executa nos outros programas que já apresentou, reproduzindo 

uma performance de se constituir como uma espécie de antropóloga tanto da natureza 

quanto da cultura. 

 Interessa pensar aqui como a construção da cultura popular que apaga o conflito 

e gera o consenso reitera um discurso colonial. Silenciar as causas das violências e 

desigualdades em um país moldado pela colonização e escravidão colabora 

consideravelmente para se manter tudo como está, “junto e misturado”. Já entendemos 

que a representatividade é importante, porém não é suficiente para resolver os inúmeros 

problemas causados por um histórico imenso de opressão. Esses limites impostos pela 

indústria cultural contribuem para nossa leitura de Regina Casé como uma “mulher 

máquina” da Rede Globo, conforme detalharemos no decorrer da tese, e representante 

da estratégia da emissora em manter sua hegemonia nacional. 

Ao longo da escrita, fiz um quadro de referência com palavras importantes para 

a pesquisa, destaco aqui algumas: Regina Casé, conflito, violência, silêncio, gênero, 

raça, classe, política, território, colonialidade, popular, grade, descolonização do 

pensamento, interseccionalidade, mulher máquina da Rede Globo, feminismo negro 

etc. Todas elas estarão presentes, em alguma medida, neste trabalho que discute 



21 
 

aspectos da colonialidade do saber, do poder e do ser a partir da trajetória televisiva de 

Regina Casé em suas performances. O esforço contínuo de se descolonizar 

pessoalmente encontra fôlego ao se pensar a descolonização do conhecimento, da 

indústria cultural e das pessoas. 

Não se trata aqui de negar a importância histórica e simbólica da universidade, 

da comunicação e das trajetórias pessoais, mas sim ressaltar que é urgente que elas se 

descolonizem e possam se utilizar de novas formas de saberes, poderes e seres. 

Boa leitura! 

Com amor, 

Ohana 
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INTRODUÇÃO 

 

Considerando o corpo-política do conhecimento, termo cunhado pelo grupo de 

investigação Modernidade/Colonialidade3 e refletindo sobre o posicionamento 

enquanto autora de uma pesquisa que se propõe decolonial, antes de apresentar os 

apontamentos do primeiro capítulo, considerei que se fez necessário marcar meu lugar 

de fala (RIBEIRO, 2018) nas páginas que antecedem essa introdução, por compreender 

que os atravessamentos em minha trajetória marcam também as configurações e 

reconfigurações dessa pesquisa. 

Assim, por tudo que apresentamos em nosso prólogo, em nosso processo de 

construção dessa tese é possível perceber permanências e rupturas em relação ao projeto 

original com que, em 2016, fui aprovada para o Doutorado em Comunicação no 

PPGCOM-UFF. O foco principal desta tese segue sendo o estudo de caso da trajetória 

artística da apresentadora e atriz Regina Casé na televisão brasileira, levando em 

consideração também seus outros trabalhos audiovisuais e sua performance como 

pessoa pública, tentando compreender como esta múltipla inserção permitiu que ela 

buscasse se construir, em torno de representação, como uma espécie de “antropóloga 

midiática”, uma “desbravadora do Brasil”, uma “expedicionária das periferias”, dentre 

outras categorias que exploraremos nesta tese, o que foi fundamental na construção de 

um capital legitimador acumulado em torno de algumas categorias acionadas quando 

falamos de Regina Casé e o universo midiático/público que a cerca, em especial o 

capital de se colocar e ser reconhecida como mediadora cultural e tradutora dos muitos 

projetos de identidade brasileira. 

Mas o escopo teórico que sustenta a reflexão principal foi se ampliando de uma 

discussão sobre a performance midiática da atriz/apresentadora, embora ainda objeto 

desta tese, para um debate sobre como os processos de colonialidade são atualizados 

constantemente, seja na produção do conhecimento, na indústria cultural/mídia ou na 

construção da trajetória biográfica. Dentre as principais questões, seguindo a linha dos 

estudos culturais, principalmente britânicos e latino-americanos, discutiremos como 

mesmo iniciativas que se mostram preocupadas com questões sociais reproduzem 

diversas formas de colonialidade, seja no âmbito coletivo ou individual. Dessa forma 

                                                        
3 Ainda nesta Introdução apresentaremos com mais vagar o Grupo Modernidade/Colonialidade e suas 

principais questões teóricas, políticas e metodológicas. 
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(e agradecemos muito à banca de qualificação do doutorado por isso,4 cuja leitura 

sensível do material apresentado veio ao encontro das inquietações teóricas que 

descrevemos em nosso prólogo, permitindo que revissemos nossos objetivos), o que 

imaginávamos como a tese em sua totalidade passou a ser compreendido como um 

ponto de partida para uma reflexão mais complexificada: o que o significante Regina 

Casé/seus programas midiáticos/sua performance pública, em suas múltiplas 

possibilidades e ambivalências em termos de significado, nos permite compreender 

sobre as permanências das colonialidades do saber, do poder e do ser? 

Antes de detalharmos um pouco mais estes pontos e indicarmos como 

pretendemos, no decorrer desta tese, responder a essa e outras questões que ainda 

apresentaremos, voltaremos ao objeto que pretendemos esmiuçar neste trabalho: 

Regina Casé, sua performance midiática e persona pública. Para isso, faremos uso de 

diversos recortes em termos de corpus de pesquisa, como apresentaremos a seguir. 

O objeto de estudo/sujeita da pesquisa é a trajetória televisiva da atriz e 

apresentadora Regina Casé, pensando as narrativas contadas nas atrações comandadas 

pela mesma. No decorrer da tese iremos analisar cuidadosamente a trajetória de Regina 

Casé e de seus programas midiáticos, mas, por agora, apresentaremos de forma 

sintética, a fim de situarmos leitoras e leitores, os dados que consideramos necessários 

para uma breve introdução. 

Regina Casé, apesar de ter muitos anos de trabalho como apresentadora, tem 

uma carreira que começou no teatro com o grupo Asdrúbal trouxe o trombone5, atuando 

em diversos filmes do cinema brasileiro e também em novelas da Rede Globo, além de 

apresentar diversos quadros temáticos no Fantástico. Vinda de uma família vinculada 

aos meios de comunicação, sua trajetória em geral está ligada ao humor, à irreverência, 

ao improviso e à cultura popular, de acordo com as definições da mesma e da própria 

emissora sobre ela através do seu discurso oficial. 

No decorrer da tese, descreveremos as atrações apresentadas pela artista que 

fizeram sucesso e fazem parte da memória coletiva da carreira da mesma, que inclui 

um samba-enredo em sua homenagem por conta do trabalho nas periferias do Brasil, o 

                                                        
4 A banca de qualificação foi formada pelos professores Kleber Mendonça, Maurício de Bragança, Liv 

Sovik e Ana Lucia Enne, aos quais agradecemos pela imensa contribuição na estrutura final desta tese. 
5 Em 2017, o Canal Viva exibiu uma série especial com 12 episódios sobre o grupo teatral intitulada 

Asdrúbal Trouxe o Trombone, dirigida por Hamilton Vaz Pereira. Matéria ‘Asdrúbal trouxe o trombone’: 

o teatro que marcou uma geração. Disponível em: <https://kogut.oglobo.globo.com/noticias-da-

tv/critica/noticia/2017/11/asdrubal-trouxe-o-trombone-historia-do-teatro-e-de-toda-uma-geracao.html> 

Acesso em 22 mai. 2018. 

https://kogut.oglobo.globo.com/noticias-da-tv/critica/noticia/2017/11/asdrubal-trouxe-o-trombone-historia-do-teatro-e-de-toda-uma-geracao.html
https://kogut.oglobo.globo.com/noticias-da-tv/critica/noticia/2017/11/asdrubal-trouxe-o-trombone-historia-do-teatro-e-de-toda-uma-geracao.html
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título de madrinha dos garis da COMLURB do Rio de Janeiro, a medalha de Ordem do 

Mérito Cultural concedida pelo Ministério da Cultura, o título de cidadã de Salvador e 

a alcunha de “rainha da diversidade” pela imprensa internacional por conta de sua 

participação da abertura das Olimpíadas Rio 2016. 

 Iremos apresentar sua trajetória televisiva enquanto apresentadora de 

programas, descrevendo as principais atrações, sempre partes integrantes do Núcleo do 

diretor Guel Arraes na TV Globo e com participação ativa do antropólogo Hermano 

Vianna, roteirista em vários dos programas estrelados por Regina Casé (sobre Guel 

Arraes e Hermano Viana também falaremos com mais vagar em outros momentos desse 

trabalho) na criação das mesmas6. A seguir, faremos uma resumida referenciação, em 

ordem cronológica, acerca dessas atrações televisivas, que exploraremos nessa tese em 

momentos e com pesos diferentes.7 

 

- Programa Legal (09/04/1991 a 29/12/1992) 

 Dirigido por Guel Arraes e Belisário França, apresentado por Regina Casé e 

Luiz Fernando Guimarães e exibido às terças-feiras à noite, o programa “apresentava 

uma mistura de documentário, ficção e humor. Em cada edição abordava-se um único 

tema, a partir do qual era criada a pauta jornalística”. A pauta era definida a partir de 

um trabalho de pesquisa, repassada aos redatores da atração, e a cenografia contava 

com estrutura cinematográfica. “Escolhia-se como assunto um ‘programa de índio’ (um 

baile funk, uma temporada de compras em Miami em meio à multidão de turistas) e 

mostrava-se como aquela aventura, que prometia ser desastrosa, podia se tornar 

interessante e divertida” (Dicionário da TV Globo, 2003, p. 684, grifos nossos). 

 Os assuntos abordados eram diversos, tais como turismo, baile de debutantes, 

esoterismo, alta sociedade, futebol, samba, tango etc.; e as “entrevistas e reportagens 

eram realizadas com bastante informalidade”. Sobre a criação do programa e a 

influência de Hermano Vianna no mesmo, uma declaração de Regina Casé no seu site 

complementa tais informações mais técnicas: 

                                                        
6 A relação entre eles será mais detalhada no capítulo 2, quando exploraremos a questão antropológica 

em relação aos trabalhos, mais especificamente. 
7 No Dicionário da TV Globo (2003), Programa Legal, Brasil Legal e Muvuca foram classificados na 

categoria Auditório & Variedades, já que foram as atrações realizadas até a edição do livro. As descrições 

que apresentamos nessa Introdução contam com a consulta a esse material, que funciona como um 

discurso oficial da emissora, além de citações de pesquisas realizadas anteriormente. 
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Depois do TV Pirata, do grupo de estudos8 e, principalmente do meu 

encontro com o Hermano9, 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 um 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 (grifos nossos).10 

 Nessa mistura de jornalismo com ficção, os atores criavam diferentes 

personagens, conforme a situação escolhida. “Segundo Regina Casé, o objetivo era 

trazer para a televisão a rua, o contato vivo com as pessoas. As cenas eram editadas de 

maneira ágil, exibindo imagens em ritmo rápido, com enorme variedade de 

informações” (Dicionário da TV Globo, 2003, p. 684). Podemos afirmar que o foco 

aqui era na interpretação e no humor dos apresentadores, representando personagens e 

interagindo com situações do cotidiano. 

 

- Brasil Legal (28/12/1994; 16/05/1995 a 16/12/1997; 26/04/1998) 

 Dirigido por Sandra Kogut, também exibido às terças-feiras à noite, “o 

programa tinha como proposta fazer viagens pelo país, mostrando lugares e tipos 

interessantes ou inusitados, quase sempre anônimos”. Um dos focos destas viagens 

estava na questão do humor da apresentadora, transformando a atração em “uma espécie 

de documentário mensal de costumes” (Dicionário da TV Globo, 2003, p. 618). A 

abertura “apresentava um mapa do Brasil que saltava de uma mala de viagem 

destrancada por Regina Casé. A cartografia colorida passava a servir de fundo, onde 

passavam imagens dos principais pontos turísticos do país”. O destaque ficava por conta 

da apresentadora aparecer de capa e chapéu, tirando fotos. Ao final, “o nome do 

programa surgia no formato da bandeira nacional, com o tema musical ‘Brasil, país do 

swing’, interpretado por Fernanda Abreu” (Dicionário da TV Globo, 2003, p. 619). 

Nesse programa, o foco estava nas viagens e na ideia de um “redescobrimento” do 

                                                        
8 Voltaremos a esse ponto no capítulo 2. 
9 Essa parceria é fundamental para a análise desta tese e será explorada em outros momentos. 
10 Disponível em: <http://www.reginacase.com.br/historia/> Acesso em: 22 mai. 2018. O uso dos grifos, 

em diversas citações que envolvem fala da apresentadora, seus parceiros e da própria emissora televisiva, 

indica a opção, na escrita da tese, em destacarmos pontos para os quais pretendemos, em diversos 

momentos, chamar a atenção. 

http://www.reginacase.com.br/historia/
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Brasil, ao mostrar lugares e personagens que não apareciam normalmente na televisão 

como protagonistas de suas próprias histórias. 

 

- Muvuca (14/11/1998 a 22/08/2000) 

 Dirigido por Estevão Ciavatta e Mauro Mendonça Filho, exibido aos sábados à 

noite, o programa misturava entrevistas e reportagens, reunindo pessoas de diferentes 

mundos, tanto famosos quanto anônimos. “Produzido, gravado e editado numa casa de 

200 metros quadrados situada no alto do bairro carioca do Humaitá, Muvuca tinha como 

característica a espontaneidade e informalidade”. A gravação ocorria em um casarão 

(seis quartos, três salas, banheiro, cozinha e um jardim com piscina), apesar de ter sido 

nomeado Muvuca, um termo popular relacionado à multidão e bagunça. 

Diferentemente dos programas anteriores, agora os entrevistados eram trazidos para a 

casa para serem entrevistados de maneira informal, criando um ambiente de intimidade: 

Não havia tema definido nem roteiro fixo. A edição final aproveitava 

as situações mais espontâneas e que continham melhores informações 

sobre os entrevistados. Era comum que microfones, câmeras, salas de 

produção e redação fizessem parte da atração, misturando bastidores 

e cena, já que todos os ambientes da casa podiam ser usados como 

cenário11. 

 O humor continuava presente, com alguns esquetes cômicos e havia ainda 

apresentações musicais (CHAVES, 2007). “As entrevistas nem sempre eram feitas na 

Muvuca. Regina Casé também saía às ruas da cidade para ouvir depoimentos de pessoas 

comuns, entrevistar gente famosa e descobrir personagens curiosos” (Dicionário da TV 

Globo, 2003, p. 620). Nesta atração, o foco estava nas entrevistas que se pretendiam 

conversas informais, uma característica marcante da atuação de Regina Casé como 

apresentadora. 

 

- Central da Periferia (08/04/2006 a 23/12/2006) 

 Dirigido por uma equipe (Luiz Villaça, Estevão Ciavatta, Leonardo Netto, 

Mario Meirelles, Mônica Almeida, Patrícia Guimarães) e exibido aos sábados à tarde, 

o programa de variedades consistia na realização de um show aberto ao público com 

                                                        
11 “No programa de estreia, a entrevista de Regina Casé com a apresentadora Angélica foi feita no 

banheiro, e empregadas domésticas anônimas foram entrevistadas na cozinha da casa. Além da equipe 

de 40 pessoas, também habitavam a casa o Muvucão, um cachorro dogue alemão, e o Muvuquete, um 

gato presenteado pela atriz Ana Paula Arósio” (Dicionário da TV Globo, 2003, p. 620). 
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artistas desconhecidos pela mídia hegemônica, mas que faziam muito sucesso em seus 

locais de origem. A tentativa foi de valorizar a produção cultural de territórios 

estigmatizados, inclusive colocando no título uma contradição sobre a periferia ser o 

oposto do centro, denominando que a mesma é central por ser maioria. O mote era: “se 

você pensa que periferia é quem tá por fora, periferia é quem tá por dentro. Periferia é 

maioria. E aqui é a Central da Periferia” (CHAVES, 2007, p. 48). As viagens pelo Brasil 

apresentaram inicialmente as periferias de Recife, São Paulo, Belém e Salvador. 

Segundo a apresentadora: 

O Central é fruto de todas as coisas que eu vinha fazendo na televisão: 

como o Brasil Total, o Cidade dos homens, os quadros do Fantástico, 

o Brasil Legal. Foi a forma que encontramos de concentrar tudo isso, 

focando na periferia”. “Fazemos uma espécie de militância 

intencional mesmo, onde procuramos descriminalizar o espaço da 

favela e da periferia, onde a maioria das pessoas só passa com o vidro 

fechado e com a trava do carro travada12 e mostrar que, mesmo que 

dali, 10% da população seja de bandidos, existem outros 90% que 

têm que ir para a escola, para o trabalho. E que se a gente acha que a 

vida da gente tá mal com a violência, imagina quem vive ali.13 (grifos 

nossos) 

 Também eram exibidas reportagens sobre esses lugares, com moradores 

famosos e/ou artistas, trazendo um outro olhar, que não o do preconceito, para o grande 

público. Neste programa, o foco parece estar no engajamento social, ao escolher 

mostrar o lado legal e potente das periferias do Brasil, representação que já rendeu 

muitas críticas e polêmicas, reatualizadas no Esquenta!. 

 

- Esquenta! (2011-2017) 

 Inicialmente gravada somente em estúdio, esse programa de auditório, que teve 

como uma das matrizes culturais os programas de Chacrinha, era dominical e tinha 

como mote ser uma “festa” (OLIVEIRA, 2015). Criação de Hermano Vianna e Regina 

Casé, a celebração da mistura se dava através do humor e da música (samba, pagode, 

funk originalmente, depois mais diversidade incluindo pop, sertanejo, arrocha etc.), 

                                                        
12 Essa imagem, semelhante a de um sáfari, será explorada na tese, em que focaremos na performance 

de “expedicionária”. Neste sentido, em um vídeo de sátira do canal Porta dos Fundos sobre favela tour, 

há uma menção à Regina Casé que nos interessa aqui: ao mostrar para os turistas as características da 

favela visitada, o guia da excursão a uma favela, interpretado por Gregorio Duvivier, comenta: “E é aqui 

que a Regina Casé vem pegar os pobres pro programa dela de pobre. Se bobear você vai até encontrar 

ela por aí”. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=8NlLQp2xmZ8> Acesso em 3 jul. 

2018. 
13 Disponível no site de Regina Casé. 

https://www.youtube.com/watch?v=8NlLQp2xmZ8
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fazendo entrevistas informais com famosos e anônimos, intercaladas com 

apresentações musicais e esquetes. Inicialmente era mais relacionado ao carnaval, ao 

samba e ao funk, mas, ao longo das temporadas, foi se tornando temático, com maior 

investimento estético em figurino e cenário. 

 Os períodos de exibição da atração foram de: Temporada 1: de 02/01/2011  a 

27/03/2011 | Temporada 2: de 11/12/2011 a 01/04/2012 | Temporada 3: de 09/12/2012 

a 01/12/2013 | Temporada 4: de 13/04/2014 a 27/12/2015 | Temporada 5: de 16/10/2016 

a 01/01/2017, que foi sua última, conforme informado pela emissora. As equipes em 

geral foram se diversificando, como, por exemplo, a de direção, composta por vários 

profissionais em 2011 (Estevão Ciavatta, Leonardo Netto, Monica Almeida e Mário 

Meirelles) e que, em 2013 e 2014, era composta por Monica Almeida e Daniela Gleiser. 

 Houve bastante sucesso de público e audiência, tanto que suas temporadas 

foram sendo renovadas ao longo dos anos, mesmo que inicialmente a atração tenha sido 

uma encomenda da emissora para ser exibida no verão como preparação para o 

Carnaval. Segundo alguns sites de notícias, um dos motivos para o cancelamento do 

programa foi a baixa audiência das últimas edições, principalmente no estado de São 

Paulo, além da mudança de contexto político dos últimos anos, a ser explorado em 

outros momentos da tese. 

Além desses programas, também abordaremos, de forma tangencial, outras 

inserções midiáticas da apresentadora, como o quadro Minha periferia é o mundo 

exibido no Fantástico em 2007, em que Regina Casé viajava para lugares periféricos 

em diversos países, como Angola, Moçambique, México, França, dentre outros, 

mostrando as semelhanças entre eles, seus habitantes e suas culturas. 

E, fora da TV Globo mas em um canal do Sistema Globo de Televisão, o Futura, 

Regina Casé também protagonizou o programa Um pé de quê?, de 2000 a 2017, no qual 

fazia a identificação de árvores e espécies vegetais em geral, destacando também 

características culturais dos lugares visitados e das pessoas entrevistadas, realizando 

um mapeamento para além da flora e da fauna brasileiras. Este programa será, inclusive, 

o primeiro a ser analisado no capítulo 1 desta tese, por compreendermos que sua 

estratégia narrativa é uma pista fundamental para a discussão teórica que desenvolverei. 

Por fim, iremos utilizar, como fontes de pesquisa complementares, vasto e 

diverso material sobre a apresentadora, como seu site pessoal, sites institucionais, perfis 

nas redes sociais, entrevistas, trabalhos acadêmicos sobre a autora, matérias 

jornalísticas, filmes e novelas em que atuou, sua inserção publicitária, incluindo a grife 
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de roupas que criou, dentre outros recursos de pesquisa, com a finalidade de 

compreender como tanto sua performance midiática quanto pessoal são fundamentais 

na constituição da persona Regina Casé e na legitimação de sua autoridade enunciativa, 

o que nos leva ao nosso caminho teórico e metodológico. 

Estamos partindo da hipótese geral de que os discursos midiáticos construídos 

e protagonizados pela apresentadora fazem parte de um fluxo narrativo que envolve o 

que os estudos decoloniais denominaram de colonialidade do saber, do poder e do ser. 

Para sustentarmos esta premissa, buscaremos apoio em diversos universos teóricos, 

como detalharemos adiante, e nos guiaremos, em termos metodológicos, pela estrutura 

que explicarei a seguir. 

Como método/metodologia de pesquisa e de escrita, iremos abordar os aspectos 

da colonialidade em 3 eixos: 1) do saber, ligada ao lugar de autoridade/autorização, 2) 

do poder, ligada aos processos de silenciamentos e 3) do ser, ligada aos conflitos 

relacionados à produção de subjetividades. Estes três eixos irão sustentar a estrutura da 

tese, como veremos. Colonialidades aqui são entendidas como processos de 

subjugação, sendo que a do 1) saber está ligada ao lugar de autoridade/autorização para 

legitimar o que é conhecimento e o que não é, estabelecendo regimes de hierarquia e 

verdade; a do 2) poder está relacionada aos silenciamentos simbólicos/violentos 

impostos pela indústria cultural hegemônica; e a do 3) ser está atrelada aos conflitos na 

produção de subjetividades dos indivíduos. Importante ressaltar que estes aspectos da 

colonialidade estão completamente imbricados na mesma dinâmica, separadas nesta 

tese apenas para fins metodológicos e estruturais. 

Entendemos, como vamos indicar, que os três eixos da colonialidade – saber, 

poder, ser – operam como instrumentos de fechamento da produção de sentidos, 

visando aprisionar e fixar identidades e subjetividades. Elegemos, para refletir sobre as 

formas simbólicas de aprisionamento, a metáfora da “grade”, pensada inicialmente a 

partir da experiência televisiva, mas que ressoa em outras formas de cerceamento, que 

iremos também descortinar a partir de três eixos, correlacionados aos eixos da 

colonialidade que citamos acima: 1) a “grade” do conhecimento universal/autorizado, 

aprisionando o arbitrário do discurso (FOUCAULT, 2013); 2) a “grade” da 

programação televisiva, também disciplinando e ordenando a prática discursiva e 

social; e 3) a “grade” da máscara, outra metáfora que trabalharemos nessa tese, em 

especial a partir de Grada Kilomba, para pensarmos a estratégia colonial de calar as 
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dissonâncias. Entendemos nesta tese, portanto, a “grade” como delimitação, 

cerceamento, algo que separa e confina, lugar da contenção. 

 Inspirada na pedagogia das encruzilhadas proposta por Luiz Rufino, que traz 

uma perspectiva decolonial a partir de Exu, orixá iorubano ligado à linguagem e à 

comunicação, senhor da terceira cabaça e das encruzilhadas de três caminhos, 

dividimos este trabalho em 3 partes. 

Entre as muitas histórias que são narradas nos terreiros, conta-se que 

em tempos imemoráveis Exu recebeu a opção de escolher entre duas 

cabaças. A primeira continha o pó mágico referente aos elementos que 

positivavam a vida no universo, enquanto na segunda estava outro pó, 

referente aos elementos que negativavam a vida no universo. Frente ao 

dilema entre as duas opções, Exu acabou surpreendendo a todos 

quando optou por uma terceira cabaça, esta vazia, sem absolutamente 

nada dentro. Assim foi feito: trouxeram a terceira cabaça e a 

entregaram a Exu. Tendo a terceira cabaça em seu domínio, Exu 

retirou o que havia na primeira ‒ o pó mágico referente aos elementos 

positivadores ‒ e despejou na cabaça vazia. Logo em seguida, repetiu 

o procedimento com a segunda cabaça, retirando dela os elementos 

negativadores, e os despejou na terceira. Exu, então, chacoalhou a 

terceira cabaça, misturando os dois elementos, e em seguida os soprou 

no universo. A mistura rapidamente se espalhou por todos os cantos, 

sendo impossível se dizer o que era parte de um pó ou do outro, mas, 

agora, um único, um terceiro elemento (RUFINO, 2019, p. 118). 

 

 Dessa maneira nos inspiramos na perspectiva decolonial entendendo a 

importância e urgência da descolonização do pensamento, seguindo esse caminho 

enquanto teoria, método e estrutura. Antes de desconstruir, porém, precisamos pontuar 

alguns processos de construção dessas colonialidades, embasadas pelo conceito de 

situação colonial, desenvolvido por Ramón Grosfoguel (2008) e outros teóricos do 

Grupo Modernidade/Colonialidade14. Segundo o autor, “a colonialidade permite-nos 

compreender a continuidade das formas coloniais de dominação após o fim das 

administrações coloniais, produzidas pelas culturas coloniais e pelas estruturas do 

sistema-mundo capitalista moderno/colonial” (GROSFOGUEL, 2008, p. 126). 

Isso significa que, mesmo após o fim dos processos de colonização, as ações 

realizadas continuam estruturando a sociedade, que Grosfoguel chama de sistema-

mundo. Dessa maneira, um conceito que nos interessa é o das “situações coloniais”, 

entendido como “a opressão/exploração cultural, política, sexual e económica de 

                                                        
14 É importante ressaltar que há divergências entre os teóricos quanto à efetiva formação de um grupo 

em torno das questões decoloniais, conforme entrevista de Ramón Grosfoguel publicada em 2013, 

revelando atritos com Walter Mignolo e Aníbal Quijano em relação às suas perspectivas teóricas. Uma 

das acusações de Grosfoguel é a de que tais autores se utilizam do termo decolonial em suas pesquisas 

mas não citam autoras e autores negros e indígenas, por exemplo. 
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grupos étnicos/racializados subordinados por parte de grupos étnico-raciais 

dominantes, com ou sem a existência de administrações coloniais” (GROSFOGUEL, 

2008, p. 126-127). 

Luciana Ballestrin apresenta em artigo a constituição, trajetória e pensamento 

desse grupo de intelectuais, criado a partir da década de 1990. A autora mostra como 

essa rede de teóricos atualiza a tradição crítica de pensamento latino-americano, oferece 

releituras históricas e problematiza algumas questões para o continente. Além da 

identificação e superação da colonialidade do poder, do saber e do ser, o grupo defende 

a opção decolonial epistêmica, teórica e política, pois “a colonialidade é um dos 

elementos constitutivos e específicos do padrão mundial de poder capitalista” 

(QUIJANO apud BALLESTRIN, 2000, p. 342). 

A expressão “decolonização”, fundamental para a definição desses estudos, 

veio de uma sugestão de Catherine Walsh, em uma tentativa de colocar novas lentes 

sobre velhos problemas enfrentados pelos latino-americanos. Tal perspectiva está 

aliada ao giro decolonial, termo cunhado por Nelson Maldonado-Torres (2005), 

definido como “movimento de resistência teórico e prático, político e epistemológico, 

à lógica da modernidade/colonialidade” (BALLESTRIN, 2000). 

Buscando, portanto, fugir de caminhos binários e maniqueístas e apontando para 

as ambiguidades e complexidades, após esse breve panorama acerca do objeto de 

pesquisa, das questões e metodologias que pretendemos utilizar, na primeira parte desta 

tese, “Colonialidade do saber”, apresentaremos uma análise do programa Um pé de 

quê?, sobre o qual já falamos acima, destacando alguns episódios específicos como 

alegoria para pensarmos como se constituiu, junto à apresentadora e equipe, um certo 

espírito em torno de uma atitude de “expedição” e “desbravamento”, com inspiração de 

correntes cientifistas europeias do século XIX, que serviu de modelo em termos de 

performance para outras atrações apresentadas por Regina Casé. Analisaremos a 

performance da apresentadora e do programa a partir do lugar autorizado da ciência 

para explicar e traduzir o outro, alicerçado em um imaginário antropológico dos 

viajantes naturalistas europeus do século XIX, ratificados pela parceria com Guel 

Arraes e Hermano Vianna. Para tanto, abordaremos o conceito de “exploradora social” 

e de narrativa anticonquista de Mary Louise Pratt, além de autores da antropologia 

como Clifford Geertz e James Clifford. Complexificando o debate, abrimos o capítulo 

trazendo as discussões sobre descolonização do pensamento através dos estudos pós-

coloniais, culturais e decoloniais, de forma a compreendermos em que tradição 
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discursiva, a da colonialidade do saber, se insere a retórica que sustenta a performance 

de Um pé de quê?, de outros programas e da própria Regina Casé, configurando-se, em 

alguma medida, como uma grade de aprisionamento dos múltiplos saberes 

subalternizados pela colonização eurocêntrica. 

Além de uma abertura intitulada Olhos colonizadores/coloniais dos impérios e 

a colonialidade do saber, do poder e do ser – Os perigos da história única, temos o 

primeiro capítulo cujo título é “Eu sou que nem eles” – O modelo do viajante 

naturalista como inspiração para o programa Um pé de quê? e o segundo capítulo 

intitulado “Antropólogos descalços” – Da natureza para a sociedade e a cultura. As 

principais referências para tais discussões na primeira parte são: Mary Louise Pratt 

(1999) e as questões sobre a atuação dos viajantes naturalistas e das exploradoras 

sociais; Chimamanda Ngozi Adichie, no debate sobre os perigos da história única; 

James Clifford e as definições sobre experiência etnográfica; Clifford Geertz e sua 

interpretação das culturas; Boaventura de Souza Santos e a perspectiva da 

descolonização do pensamento; Aníbal Quijano, Walter Mignolo, Ramón Grosfoguel, 

Nelson Maldonado-Torres e outros, integrantes do grupo Modernidade/Colonialidade, 

que discutiram os aspectos da colonialidade do saber, do poder e do ser. 

 Já na segunda parte, “Colonialidade do poder”, abordaremos a grade da 

programação da Rede Globo como metáfora de poder, focando nos programas 

protagonizados por Regina Casé, que já elencamos brevemente nesta Introdução, 

discutindo a ideia de indústria cultural e a questão das manifestações da cultura popular, 

pensando quais os limites e as possibilidades de brechas para resistências e 

performances contra-hegemônicas ou deslizantes, se é que elas existem, nesse meio de 

comunicação hegemônico. Analisaremos como a televisão no Brasil, sendo uma 

máquina para comunicar, atua com objetivos industriais e políticos, construindo 

imagens, performances, discursos e práticas com fins mercadológicos e ideológicos, 

dentro do sistema moderno capitalista. E que, mesmo que apresente programas 

aparentemente “pós-modernos/desconstruídos”, em sua maioria os mesmos continuam 

presos na colonialidade, como, por exemplo, os encenados por Regina Casé. 

 Nesta segunda parte, a abertura tem como título Instâncias coloniais de poder 

– Indústria cultural e Rede Globo, o terceiro capítulo é intitulado Grade de 

programação e mulher-máquina e o quarto capítulo Tentativas de conciliação de 

classes – Caso DG e Episódio “Como se fosse da família”. Os principais autores e 

questões para o debate que travaremos nessa segunda parte são: Jesús Martín-Barbero, 
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ao discutir o meio e suas mediações, os formatos industriais e as lógicas de produção; 

Stuart Hall e o entendimento da cultura como arena de disputas; Homi Bhabha e a 

construção de estereótipos; Raymond Williams e a crítica à televisão; Pierre Bourdieu 

e o poder da televisão. 

 Na terceira e última parte, “Colonialidade do ser”, nosso foco recairá mais 

fortemente sobre a trajetória de Regina Casé, uma mulher de características culturais e 

fenotípicas hibridizadas, com traços fenotípicos indígenas e nordestinos, em um sistema 

mundo racista sexista colonial, que segue a matriz da modernidade através de um 

modelo científico eurocêntrico associado aos primórdios da antropologia clássica, 

operando, neste sentido, também como uma grade, no sentido da máscara metaforizada 

por Grada Kilomba, limitando as formas de expressão e subjetivação. Traremos alguns 

aspectos dessa mulher-máquina da Rede Globo através de seus trabalhos como 

apresentadora de programas e atriz em obras audiovisuais, tanto da televisão quanto do 

cinema. Reflexões sobre suas performances, figurinos, práticas, discursos em 

entrevistas e redes sociais, que constroem sua imagem e reputação, também serão 

abordadas nesta etapa do trabalho, seguindo os eixos de gênero, raça e classe. 

 Além da abertura A colonialidade do ser e a metodologia da 

interseccionalidade, temos o quinto capítulo Breves apontamentos teóricos – as 

categorias de biografia, trajetória, performance e fachada, o sexto capítulo Classe 

como eixo interseccional – “Tenho essa cara de pobre”, o sétimo capítulo Raça como 

eixo interseccional – “meio branca, meio preta, meio nordestina” e o oitavo capítulo 

Gênero como eixo interseccional – “Eu não ia fazer a mocinha da novela”, finalizando 

com algumas possibilidades epistemológicas de futuro através da decolonialidade. As 

principais autoras e questões para a discussão destas temáticas que abordaremos na 

terceira parte são: Gloria Anzaldúa, o pensamento de fronteira e la conciencia de la 

mestiza; Angela Davis e o feminismo negro; Djamila Ribeiro e o lugar de fala; 

Kimberlé Crenshaw e Carla Akotirene pensando o conceito de interseccionalidade; 

Gayatri Spivak e os processos de subalternidade; Grada Kilomba e a descolonização do 

pensamento articulada aos resquícios do colonialismo. Também serão referenciados 

Erving Goffman e as discussões sobre representação e fachada, bem como Paul 

Zumthor e a performance. 
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PARTE I – COLONIALIDADE DO SABER 

 

BREVE INTRODUÇÃO À PARTE I 

 

Nesta primeira parte da tese, queremos entender como o saber legitimado da 

ciência, nos moldes do cientificismo europeu moderno, perceptível no discurso da 

antropologia clássica do século XIX e primórdios do XX, será utilizado como 

inspiração e sustentação na construção discursiva de parte dos programas e das 

performances de Regina Casé, reiterando um lugar de distinção e corroborando com 

uma perspectiva iluminista de conhecimento e, consequentemente, de universidade e 

de saber legítimo. 

Traremos algumas discussões de grandes autores do campo, fazendo uma 

introdução sobre o gesto antropológico na produção do conhecimento historicamente 

autorizado. Faremos uma discussão sobre as performances descritas como sendo 

próximas a dos viajantes naturalistas do século XIX, nas suas mais variadas formas, 

figurando como similares imaginados de antropólogos, desbravadores, cartógrafos, 

expedicionários etc. 

 Também faremos uma descrição do programa Um pé de quê?, destacando 

alguns elementos constitutivos presentes em outras performances de Regina Casé como 

apresentadora de televisão. Na gestação dessa tese, cogitamos diversas categorias, 

propostas por autores variados, para tentar entender o papel de Regina Casé neste 

processo, como a de mediadora (Gilberto Velho), broker (Escola de Chicago), bricoleur 

(Claude Lévi-Strauss), intermediária cultural (Pierre Bourdieu), tradutora etc. 

Entendemos que as categorias anteriormente utilizadas seguiam o viés da mediação, 

que, apesar de continuar presente, precisou de uma atualização para considerar a 

dimensão do conflito15. No entanto, em virtude da percepção que temos da influência 

dos discursos naturalistas na construção da performance midiática da apresentadora em 

seus programas, nesta tese optamos por utilizar o conceito-chave de “exploradora 

social”, de Mary Louise Pratt, que desenvolveu um importante trabalho sobre os relatos 

de viagem dos naturalistas europeus do século XIX. 

                                                        
15 Agradecemos as contribuições fundamentais da banca de qualificação sobre este aspecto, composta 

por Kleber Mendonça, Liv Sovik, Maurício de Bragança e Ana Lucia Enne. 
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 Um dos aspectos a serem ressaltados é a dimensão da viagem,16 presente não só 

no programa analisado neste capítulo, como também nos outros de Regina Casé, assim 

como nos relatos dos viajantes, pois “(…) as cenas de chegada são uma convenção de 

quase todos os tipos de relatos de viagem, e constituem momentos peculiarmente 

potentes para a identificação das relações de contato e o estabelecimento dos termos de 

sua representação” (PRATT, 1999, p. 144). Esse ponto está relacionado diretamente 

aos relatos dos naturalistas do século XIX e aos programas apresentados por Regina 

Casé, nos quais o primeiro contato com o outro já indica determinada construção de 

alteridade. 

 Na abertura dessa primeira parte (Olhos colonizadores/coloniais dos impérios e 

a colonialidade do saber, do poder e do ser), apresentaremos a perspectiva crítica da 

colonialidade do saber, do poder e do ser discutida pelo grupo 

Modernidade/Colonialidade na América Latina, que serve de base metodológica e 

estrutural para esta tese, pensando formas de romper com essa história de dominação, 

além de debater os perigos da história única a partir de Chimamanda Ngozi Adichie. 

No primeiro capítulo (“Eu sou que nem eles” - O modelo do viajante naturalista 

como inspiração para o programa Um pé de quê?), abordaremos a construção dos 

olhares colonizadores dos viajantes naturalistas a partir de Mary Louise Pratt. Além 

disso, descreveremos o programa Um pé de quê? (2000-2017), destacando alguns eixos 

de aproximação para análise dos episódios, assim como a performance de Regina Casé 

como apresentadora desta atração do canal Futura (grupo Globosat) e apresentaremos 

também as considerações sobre o campo da antropologia e seu método etnográfico a 

partir de Clifford Geertz e James Clifford. 

No segundo capítulo (“Antropólogos descalços” - Da natureza para a 

sociedade e a cultura), descreveremos a trajetória de dois profissionais fundamentais 

para a construção dessa performance de “antropólogos descalços” (termo cunhado por 

Regina Casé para se referir a ela e seus colaboradores, que abordaremos detalhadamente 

a seguir), Guel Arraes e Hermano Vianna; além de apontar a  inspiração etnográfica da 

antropologia vitoriana, discutindo os olhares colonizadores dos outros programas 

apresentados por Regina Casé a partir dos eixos analíticos de raça, identidade nacional, 

cultura popular e Brasil profundo. 

                                                        
16 Ver mais em: IANNI, Octavio. A metáfora da viagem. Cultura Vozes, São Paulo, v. 90, n. 2, p. 2-19, 

março/abril 1996. 
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ABERTURA - Olhos colonizadores/coloniais dos impérios e a colonialidade do 

saber, do poder e do ser / Os perigos da história única 

 

 Como já apontamos anteriormente, algumas discussões que inspiraram a 

estrutura desta tese foram as que dizem respeito à colonialidade do saber, do poder e do 

ser, condicionando a divisão de capítulos e os eixos a serem abordados17. Antes de 

entrar especificamente nesta questão, precisamos contextualizar os movimentos que 

vieram antes do grupo Modernidade/Colonialidade e que também foram motivadores 

de tal perspectiva. 

O pesquisador Igor Machado (2004) faz um ótimo apanhado histórico sobre o 

pós-colonialismo, que nos ajuda a entender diversas complexidades contemporâneas, 

pensando em como muitas imposições epistêmicas foram consolidadas e difundidas ao 

longo dos séculos. A princípio esse esforço teórico coincide com o período do pós-

colonialismo real no final dos anos 1970 em grande parte da África e Ásia. Com o fim 

das ilusões dos projetos nacionais e ditaduras, com suas elites corruptas e violentas, 

chegou o tempo de repensar as heranças coloniais, exigir lugar de fala e lutar por 

representação e por espaços centrais na academia18. 

A situação pós-colonial apresentava uma relação de insuficiência 

representacional e de processos de subalternidade, em que repensar a história a partir 

de um ponto de vista dos subalternizados foi fundamental. Essa figura do subalterno foi 

produzida por discursos históricos de dominação e através dos estudos sobre essa 

construção tornou-se possível revelar mitos, cultos, revoltas e ideologias ocultas, 

trazendo à tona também suas ambivalências. Um dos grandes ganhos conquistados está 

justamente na negação das distinções binárias tipo centro-periferia, pois tais oposições 

binárias são formas explicitamente colonialistas de pensar. 

 Em geral, as características dos pós-coloniais são a crítica ao eurocentrismo, à 

modernidade ocidental e seus paradigmas (metanarrativas); aproximação com os 

autores pós-estruturalistas; o encontro colonial e suas fissuras; o repúdio do 

                                                        
17 Agradecemos ao Grupo de Estudos em Comunicação, Cultura e Sociedade (GRECOS), coordenado 

pela professora Ana Lucia Enne, que desde 2018 vem discutindo tal temática a partir de diversas 

referências que guiam esta pesquisa. Tanto pela indicação de leituras quanto pelas discussões quinzenais, 

esse grupo foi fundamental para a conformação deste capítulo e também da tese como um todo. 
18 Não estamos dizendo aqui que não houve antes outros movimentos de luta e resistência, mas sim 

queremos ressaltar que nesse momento histórico tais acontecimentos foram primordiais para uma 

mudança de paradigma. 
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orientalismo como essência; e a reivindicação de novos falantes. A origem deste campo 

intelectual foi majoritariamente indiana, com nomes da crítica literária e da 

antropologia, como Homi Bhabha, Gayatri Spivak e Arjun Appadurai. Em linhas 

gerais, tais autores entendem que as relações entre colonizador e colonizado são repletas 

de ambiguidades e contradições, atravessadas pela violência epistêmica. 

A perspectiva pós-colonial parte da ideia de que, a partir das margens 

ou das periferias, as estruturas de poder e de saber são mais visíveis. 

Daí o interesse desta perspectiva pela geopolítica do conhecimento, 

ou seja, por problematizar quem produz o conhecimento, em que 

contexto o produz e para quem o produz (SANTOS, 2008, p. 19). 

 

Dentro do campo acadêmico, de forma geral, nos anos 1980 houve também uma 

crise geral da representação do outro, com críticas às possibilidades de narração da 

alteridade, contribuindo para a consolidação deste campo teórico. Autores como 

Edward Said e Frantz Fanon questionavam, dentre outras coisas, quem fala e quem é 

representado; quem pode ou não representar o outro; como essas representações são 

construídas e quais são seus efeitos. Todos esses problemas da narrativa ocidental sobre 

o outro trazem efeitos na alma do colonizado e não por acaso diversas referências da 

época são do campo da psicologia e psiquiatria social. O colonialismo como imposição 

cultural e arbitrária possibilitou a construção eurocêntrica do exótico, seja oriental, 

africano, americano etc, ratificando o eurocentrismo como forma de ocidentalização do 

mundo. 

Os estudos pós-coloniais têm sido predominantemente estudos 

culturais, análises críticas de discursos literários e outros, de 

mentalidades e subjetividades sociais, ideologias e práticas 

simbólicas que pressupõe a hierarquia colonial e a impossibilidade de 

o colonizado se expressar em seus próprios termos, as quais se 

reproduzem mesmo depois de o vínculo político colonial ter 

terminado (SANTOS, 2008, p. 26). 

 

A relação entre a antropologia e o pós-colonialismo é bem próxima, já que a 

representação do outro foi tradicionalmente associada a esse campo de conhecimento 

científico. Tal disciplina carregava o peso de um passado conivente com o colonialismo 

e suas formas de dominação. Dentre os representantes do poder colonizador estavam 

os viajantes, soldados e esposas de administradores coloniais (abordaremos este ponto 

através da discussão sobre as exploradoras sociais na obra de Mary Louise Pratt), que, 

através de seus relatos e textos, descreviam com detalhes os costumes, a fauna, a flora 

e a língua dos povos colonizados. 
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No contexto mais recente dos processos de globalização e os avanços 

tecnológicos nas comunicações, a resposta veio com o movimento do pós-colonialismo 

e os estudos culturais, liderados por sujeitos em situação pós-colonial, que traziam 

maior legitimidade na representação do outro e ainda citavam, como referências, 

intelectuais do chamado terceiro mundo para legitimar a produção de seus textos. 

Importante destacar também nesse contexto as lutas e contribuições do movimento 

feminista19, que serviram de terreno fértil para o desenvolvimento das teorias pós-

coloniais. 

 Ressaltamos primeiramente os estudos culturais, enquanto pertencente ao 

campo teórico da comunicação. Tendo origem nos anos 1950 na Inglaterra, este grupo 

de estudos sobre a cultura trouxe muitas contribuições importantes como as discussões 

sobre multiculturalismo, hibridismo, representação, identidade, relações étnico-raciais. 

Com uma abordagem marxista que considerava o simbólico, autores como Stuart Hall, 

Raymond Williams, Richard Hoggart, Edward Thompson, dentre outros, ampliaram o 

espectro de análise da produção de subjetividades dentro das artes, da literatura e dos 

estudos sociológicos20. O diálogo com outras disciplinas também contribuiu para essa 

ampliação, colocando em contato discussões da antropologia, sociologia, filosofia, 

teoria literária etc. Também foram influências para esse grupo o pós-estruturalismo nas 

figuras de Gilles Deleuze, Michel Foucault, Jacques Derrida e Jacques Lacan, além da 

base teórica do marxismo de Antonio Gramsci, Mikhail Bakhtin, Louis Althusser e 

Walter Benjamin. 

Esta pesquisa, portanto, se faz em uma abordagem que considera múltiplas 

disciplinas, utilizando diversas áreas de conhecimento no intuito de ampliar a 

investigação. A influência dos estudos culturais se dá, de maneira geral, pela análise 

das manifestações culturais através das relações de poder envolvidas, tentando analisar 

as estruturas que constituem os sujeitos, sem deixar de considerar as experiências dos 

mesmos, ou seja, mantendo o peso objetivo das instituições hegemônicas e a capacidade 

subjetiva dos atores sociais (ESCOSTEGUY, 2010). 

Compreendemos que a sociedade é um “terreno contraditório de dominação e 

resistência onde a cultura tanto se engaja na reprodução das relações sociais quanto na 

abertura de possíveis espaços para a mudança” (ESCOSTEGUY, 2010, p. 23). Nossa 

                                                        
19 Para essa discussão, ver mais em Mulheres, Raça e Classe, de Angela Davis (2016). 
20 Sobre os estudos culturais, ver mais nos trabalhos da pesquisadora Ana Carolina Escoteguy (2010). 
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afinidade teórica também aparece na possibilidade de uma abordagem discursiva, que 

examina como a linguagem e a representação produzem sentido; e como o 

conhecimento elaborado por determinado discurso está relacionado com o poder, 

regulando condutas, inventando e construindo identidades e subjetividades (HALL, 

2016). 

Voltando aos teóricos pós-coloniais, ressaltamos que tal grupo trazia 

questionamentos da lógica da construção de saberes, lutava pela desestabilização dos 

lugares cativos de epistemologias consolidadas, em um esforço de desnaturalização da 

subalternidade e da exclusão. Neste trabalho de desmistificação de olhares e pontos de 

vista, em uma crítica ao eurocentrismo, um dos pressupostos era a necessidade de 

dialogar com as epistemologias do sul. Na busca por um lugar de enunciação híbrido 

pós-colonial, destaca-se também a crítica à concepção de sujeito das ciências sociais. 

Levando em consideração suas discussões complexificadoras, não é 

surpreendente que, mesmo tendo reconhecida sua importância, houve críticas às 

metodologias pós-coloniais e seus autores, sendo acusados de serem muito 

influenciados pela cultura ocidental e seus referenciais teóricos. Como resposta a isso, 

entramos no momento do giro decolonial, através principalmente do grupo 

Modernidade/Colonialidade, que conta com autores como Aníbal Quijano, Walter 

Mignolo, Ramón Grosfoguel, Enrique Dussel, Linda Alcoff etc. Este Grupo Latino-

Americano de Estudos Subalternos21 faz desse giro um desafio epistemológico 

buscando justiça cognitiva de uma razão decolonial. O termo colonialidade do saber e 

do poder, que inspira esta tese, foi cunhado por Aníbal Quijano (1989) e debatido por 

seus pares acadêmicos22. Segundo Adélia Miglievich-Ribeiro, Quijano aborda a 

racialização das relações de poder e internalização da subalternidade, pensando ainda 

as desigualdades de gênero, o disciplinamento dos corpos e a sujeição dos saberes. 

Há muitos silêncios intraduzíveis que jamais serão audíveis, 

conforme dissera Spivak (2010), se não se abandonar a pretensão de 

porta-voz do outro, mas se engajar efetivamente na subversão das 

estruturas de subalternização que mantêm populações inteiras 

emudecidas. O êxito da tradução requer a ampliação do número de 

falantes (ouvidos) a atuar diretamente na produção do conhecimento 

(MIGLIEVICH-RIBEIRO, 2014, p. 72). 

                                                        
21 Importante fazer aqui uma crítica à falta de referências de mulheres, pessoas negras e indígenas como 

bibliografia efetiva e não apenas como citação em nota de rodapé servindo de inspiração, alerta de 

“broderagem” decolonial do grupo modernidade/colonialidade que lembra a crítica das feministas 

chicanas aos “macho studies”. 
22 Outro termo importante é o de sistema-mundo moderno-colonial cunhado por Immanuel Wallerstein 

e discutido por outros autores do grupo. 
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Ramón Grosfoguel (2008), um dos integrantes do grupo, reconhece a 

contribuição das perspectivas étnico-raciais e feministas, como as mulheres chicanas e 

negras (Cherrie Moraga, Gloria Anzaldúa e Patricia Hill Collins) para esta crítica 

epistemológica, citando, por exemplo, a epistemologia afrocêntrica (COLLINS, 1990) 

e a geopolítica do conhecimento (DUSSEL, 1977). O autor, inspirado em Frantz Fanon 

e Gloria Anzaldúa, discute o conceito de corpo-política do conhecimento como locus 

da enunciação do sujeito que fala, tendo como proposta deslocar o lugar a partir do qual 

os paradigmas são pensados. Destacando a figura do homem colonizador como 

heterossexual, branco, patriarcal, cristão, militar e capitalista, Grosfoguel discute o 

enredamento ou interseccionalidade de múltiplas e heterogêneas hierarquias globais de 

formas de dominação e exploração sexual, política, epistêmica, econômica, espiritual, 

linguística e racial. Portanto, para descolonizar efetivamente a epistemologia é preciso 

considerar o lado subalternizado da diferença colonial, representado pelas periferias, 

trabalhadores, mulheres, pessoas negras, indígenas, LGBTIQ+, além de outros 

movimentos contra o sistema que produzem conhecimento. Nesse sentido, é 

fundamental que sejam criados novos lugares tanto institucionais quanto não-

institucionais para que todos os subalternizados possam falar e sejam de fato ouvidos. 

Walter Mignolo é outro teórico deste movimento que defende o pensamento 

decolonial que desapega das dualidades, tipo sujeito-objeto, mente-corpo, teoria-

prática, natureza-cultura etc, também no intuito da descolonização epistemológica. 

Dessa maneira, discute-se também não só a valorização da diferença, mas também a 

defesa de outros mundos possíveis. Um dos pontos a serem destacados diz respeito à 

cumplicidade das ciências sociais com a colonialidade do poder, pensando justamente 

a relação ambígua da antropologia clássica com seus nativos e informantes. Para 

Quijano, a colonialidade do poder implica na constante 

invisibilidade sociológica dos não-europeus, “índios”, “negros” e 

seus “mestiços”, ou seja, da esmagadora maioria da população da 

América e sobretudo da América Latina, com relação à produção de 

subjetividade, de memória histórica, de imaginário, de conhecimento 

“racional”. Logo, de identidade (QUIJANO, 2005, p. 24). 

 

 Em 1991, o autor introduziu o conceito de colonialidade do poder no texto 

“Colonialidad y Modernidad/Racionalidad”, discutindo como esta colonialidade atua 

enquanto padrão de poder mundialmente dominante tendo a Europa Ocidental como o 

centro do controle. A partir deste primeiro conceito, foram propostos, posteriormente, 
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as categorias de colonialidade do saber e do ser, todos profundamente interligados, 

como veremos. 

 Trazemos, para fins elucidativos, um esquema que analisa a colonialidade do 

poder, do saber e do ser, e suas dimensões básicas, elaborado por Nelson Maldonado-

Torres (2018), que nos ajuda a pensar os atravessamentos entre elas: 

 

 

 

Segundo o autor, cada principal dimensão das colonialidades determinadas 

constitui uma visão de mundo com pelo menos três componentes básicos, cada um 

fazendo referência ao sujeito corporificado, sendo a do saber relacionada ao sujeito, 

objeto e método; a do poder relacionada à estrutura, cultura e sujeito; e a do ser 

relacionada ao tempo, espaço e subjetividade (MALDONADO-TORRES, 2018). 

Comum às três dimensões é a subjetividade. O que quer que um 

sujeito seja, ele é constituído e sustentado pela sua localização no 

tempo e no espaço, sua posição na estrutura de poder e na cultura, e 

nos modos como se posiciona em relação à produção do saber 

(MALDONADO-TORRES, 2018, p. 43). 

 

Para Aníbal Quijano, “a colonialidade é um dos elementos constitutivos e 

específicos do padrão mundial de poder capitalista” (QUIJANO, 2000, p. 342). A 

colonialidade do saber está ligada à produção de conhecimento que se pretende 

universal partindo do lugar do homem cis hetero branco cristão patriarcal 

ocidental/eurocêntrico. Acerca desse tema, Grosfoguel traz uma importante reflexão 

epistêmica: “Como seria o sistema-mundo se deslocássemos o locus da enunciação, 
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transferindo-o do homem europeu para as mulheres indígenas das Américas, como, por 

exemplo, Rigoberta Menchu da Guatemala ou Domitilia da Bolívia?” 

(GROSFOGUEL, 2008, p. 121-122). 

Vale ressaltar ainda que “a pretensa superioridade do saber europeu nas mais 

diversas áreas da vida foi um importante aspecto da colonialidade do poder no sistema-

mundo colonial/moderno. Os saberes subalternos foram excluídos, omitidos, 

silenciados e/ou ignorados” (GROSFOGUEL, 2008, p. 136). Seguimos a pretensão do 

autor em “deslocar o lugar a partir do qual estes paradigmas são pensados” 

(GROSFOGUEL, 2008, p. 122). Complementando o debate, trazemos a definição de 

colonialidade do poder, que é o centro/matriz para as outras colonialidades, entendida 

aqui como 

(...) um enredamento ou, para usar o conceito das feministas norte-

americanas de Terceiro Mundo, como uma interseccionalidade 

(Crenshaw, 1989; Fregoso, 2003) de múltiplas e heterogéneas 

hierarquias globais (“heterarquias”) de formas de dominação e 

exploração sexual, política, epistémica, económica, espiritual, 

linguística e racial, em que a hierarquia étnico-racial do fosso cavado 

entre o europeu e o não-europeu reconfigura transversalmente todas 

as restantes estruturas globais de poder (GROSFOGUEL, 2008, p 

123). 

 

 Já a colonialidade do ser é a materialização no indivíduo/pessoa/sujeito dos 

processos de subjugação, afetando não só seus corpos, mas também suas mentes e 

subjetividades. É importante lembrar todas as formas de colonialidade estão 

interrelacionadas seguindo uma “matriz de poder colonial” do sistema-mundo 

entendida como 

(...) um princípio organizador que envolve o exercício da exploração 

e da dominação em múltiplas dimensões da vida social, desde a 

económica, sexual ou das relações de género, até às organizações 

políticas, estruturas de conhecimento, instituições estatais e 

agregados familiares (Quijano, 2000). (GROSFOGUEL, 2008, p. 

124) 

 

Boaventura Souza Santos é outro teórico contemporâneo que procura discutir 

em suas obras tais padrões eurocêntricos, afirmando que “(...) é certo que nas condições 

do capitalismo global em que vivemos não há reconhecimento efetivo da diferença 

(racial, sexual, étnica, religiosa etc) sem redistribuição social” (SANTOS, 2008, p. 27). 

Nelson Maldonado-Torres entende ainda a colonialidade como “uma lógica global de 

desumanização que é capaz de existir até mesmo na ausência de colônias formais”, em 

contraponto à decolonialidade que se refere “à luta contra a lógica da colonialidade e 
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seus efeitos materiais, epistêmicos e simbólicos” (MALDONADO-TORRES, 2018, p. 

36). 

Seguir as teorias dos estudos pós-coloniais e decoloniais significa pensar como 

esta situação colonial implica diretamente na colonialidade do saber, do poder e do ser, 

ainda presentes na construção de enunciados contemporâneos mesmo em um cenário 

pós-colonial, o que demonstraremos nesta tese ao analisar a trajetória televisiva de 

Regina Casé com seus programas e performances ao longo da carreira profissional. 

Nesse sentido, é cada vez mais urgente desnaturalizar esses espaços de 

dominadores/opressores e dominados/oprimidos, além de ressaltar a importância de se 

conhecer as várias versões de uma mesma história oficial. Após esse apanhado inicial 

sobre a discussão teórica acerca da colonialidade do saber, do poder e do ser, seguimos 

teorizando sobre a relevância de diferentes pontos de vista acerca das “histórias que a 

história não conta”23. 

 

Os perigos da história única 

 

Para dar conta desta discussão, trazemos Chimamanda Ngozi Adichie, escritora 

nigeriana conhecida mundialmente por suas diversas obras, como Hibisco Roxo, Meio 

sol amarelo, Americanah, No seu pescoço, Sejamos todos feministas, Para educar 

crianças feministas – um manifesto. Mas a ideia que destacaremos aqui foi inspirada 

por uma palestra de Chimamanda no TEDxGlobal, realizada em 2009 e disponibilizada 

no YouTube24. Como uma fala de menos de 20 minutos que tem mais de 4 milhões de 

visualizações pode se tornar uma referência acadêmica?25 Como um vídeo de internet 

pode contribuir para a descolonização do pensamento? 

No TED, intitulado “O perigo de uma única história”, a romancista se auto 

declara como uma contadora de histórias e faz relatos pessoais sobre sua infância na 

Nigéria, destacando o fato de ter sido uma leitora precoce, tendo como referenciais os 

                                                        
23 Frase do samba-enredo campeão do Carnaval Carioca 2019 da G.R.E.S Estação Primeira de 

Mangueira, intitulada Histórias para ninar gente grande, que também é inspiração para esta tese. 

Disponível em: <http://www.mangueira.com.br/carnaval-2019/sambaenredo> Acesso em: 31 ago. 2019. 
24 Publicado em 7 de outubro de 2009 no canal do TED com a seguinte descrição: “Nossas vidas, nossas 

culturas são compostas de muitas histórias sobrepostas. A escritora Chimamanda Adichie conta a história 

de como ela encontrou sua autêntica voz cultural - e adverte-nos que se ouvimos somente uma única 

história sobre uma outra pessoa ou país, corremos o risco de gerar grandes mal-entendidos”. Disponível 

em: <https://www.youtube.com/watch?v=D9Ihs241zeg&t=71s> Acesso em 12 abr. 2019. 
25 Essa palestra foi lançada em formato de livro pela Companhia das Letras em 2019. 

http://www.mangueira.com.br/carnaval-2019/sambaenredo
https://www.youtube.com/watch?v=D9Ihs241zeg&t=71s
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livros infantis britânicos e norte-americanos. Chimamanda conta que no início escrevia 

exatamente o que lia, ou seja, seus personagens eram brancos de olhos azuis com 

hábitos culturais muito diferentes dos seus. Seu contato com a literatura africana foi o 

que modificou esta situação, ao perceber que pessoas como ela também poderiam estar 

nos livros, motivando-as a escrever sobre coisas que reconhecia, se libertando da 

história única que os livros representavam quando criança. 

Diversas situações de história única são relatadas por Chimamanda ao longo de 

sua palestra, passando por momentos com sua família de classe média em Lagos, de 

sua juventude nos Estados Unidos quando foi para a universidade, em algumas viagens 

internacionais etc. Destacamos aqui um trecho no qual faz referência a uma imagem do 

continente africano que a literatura ocidental construiu: um relato de viagem do 

mercador londrino John Lok em 1561 ao visitar o oeste da África, que se referia aos 

“negros africanos como bestas que não têm casa e pessoas sem cabeças, tendo boca e 

olhos em seus seios”. Segundo a autora, tal relato representa o início de uma tradição 

de contar histórias africanas no Ocidente, trazendo aspectos negativos sobre os 

habitantes dos países de África e ratificando-os como sendo uma única história possível. 

É interessante observar o lugar ambíguo em que mesmo pessoas que estão 

preocupadas em contestar estereótipos muitas vezes acabam caindo em suas armadilhas 

e reforçando-os, seja por ter um olhar moldado pela cobertura da mídia, pela própria 

literatura ou porque não conseguiram descolonizar totalmente seu pensamento. Tais 

situações simbólicas acontecem porque, dentre vários aspectos, contar histórias sobre 

lugares ou pessoas envolve uma questão de poder, ou seja, quem está autorizado a falar, 

quem é ouvido com atenção e respeito, e a quem historicamente foi permitida a criação 

de narrativas recebidas com aceitação e credibilidade. Chimamanda afirma: “como são 

contadas, quem as conta, quando e quantas histórias são contadas, tudo realmente 

depende do poder. Poder é a habilidade de não só contar a história de uma outra pessoa, 

mas de fazê-la a história definitiva daquela pessoa” (ADICHIE, 2009). 

Segundo a escritora, a história única cria estereótipos e o problema não está no 

fato deles serem mentira, mas sim incompletos, já que eles fazem com que uma história 

se torne apenas a única possível sobre determinada pessoa ou lugar, causando uma 

redução de pontos de vista e, consequentemente, de diversidade. Destacamos um trecho 

de sua fala sobre este aspecto: 

Histórias importam. Muitas histórias importam. Histórias têm sido 

usadas para expropriar e tornar maligno. Mas histórias podem 
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também ser usadas para capacitar e humanizar. Histórias podem 

destruir a dignidade de um povo, mas histórias também podem 

reparar essa dignidade perdida (ADICHIE, 2009). 

 

Portanto, um dos pontos mais importantes de sua palestra diz respeito a esse 

posicionamento sobre não haver história única sobre nenhum lugar, que é como finaliza 

sua fala. Ao defender a diversidade de enunciação de narrativas, Chimamanda reforça 

a possibilidade de diferentes olhares sobre pessoas vindas de países africanos, 

quebrando representações estereotipadas e ressaltando a importância de se considerar 

novos contadores de histórias. Desta maneira, começaremos a discutir a construção 

colonial dos viajantes naturalistas do século XIX a partir da obra de Mary Louise Pratt, 

problematizando como tais olhares sobre o outro moldam até hoje determinadas 

representações midiáticas. 
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CAPÍTULO 1 - “Eu sou que nem eles” - O modelo do viajante naturalista como 

inspiração para o programa Um pé de quê? 

  

“Falta muito para que nos descolonizemos” (PRATT, 1999, p. 15), afirma Mary 

Louise Pratt em prefácio à edição brasileira de seu livro, discutindo o amplo desafio 

intelectual na luta pela descolonização do conhecimento e da mente, que “é uma tarefa 

incrível na qual intelectuais e artistas devem permanecer como colaboradores vitais 

durante várias gerações” (PRATT, 1999, p. 16). Este é um dos pensamentos que move 

esta tese. 

 Utilizamos como base para o desenvolvimento deste item o livro Os olhos do 

império: relatos de viagem e transculturação, de Mary Louise Pratt, por entender que 

suas discussões sobre os viajantes naturalistas e as exploradoras sociais são 

fundamentais para analisar as performances de Regina Casé como apresentadora. Esta 

obra, que tem relevância para diversas áreas, como a literatura, história, geografia, 

antropologia e sociologia, tem como objeto de análise os relatos dos viajantes do século 

XIX com uma abordagem sobre o imperialismo. Esses “olhos do império” contidos no 

título representam o olhar do homem branco vindo de países “civilizados”, que constrói 

visões de mundo coloniais, diversos estereótipos e também representações do real, por 

isso nos interessam. 

 Esse sentido imperial dos relatos de viagem tem relação com o naturalismo e o 

romantismo, partindo do europeu em relação aos países da América e de África, “base 

de atuação deste novo imperialismo que colonializa as mentes” (PRATT, 1999, p. 12). 

Mary Louise dá atenção especial ao que chama de “zonas de contato”, conceito para 

falar das interações realizadas nos encontros entre os viajantes e os povos “visitados”, 

problematizando o papel dos relatos de viagem na construção da identidade que o outro 

relatado passa a reproduzir sobre si mesmo26. 

 Nos interessam alguns conceitos desta pesquisadora, dentre eles, o de zonas de 

contato,27 definidas como “(...) espaços sociais onde culturas díspares se encontram, se 

                                                        
26 Sua obra também é inspiradora por praticar o exercício da interdisciplinaridade, utilizando a teoria do 

discurso e da crítica textual para analisar os relatos escolhidos, identificando as condições de produção 

de tais escritos, seu contexto histórico, os contratos assumidos pelos autores, as repercussões, seus usos 

e apropriações. Com este livro, a autora deixa “uma contribuição à história de representações, 

especialmente das representações europeias do mundo não europeu, na literatura de viagem” (PRATT, 

1999, p. 17). 
27 Assinalamos desde já uma possível aproximação com o conceito de interseccionalidade na abordagem 

do feminismo negro, que considera algumas variáveis importantes para análises socioculturais, tais como 
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chocam, se entrelaçam uma com a outra, frequentemente em relações extremamente 

assimétricas de dominação e subordinação – como o colonialismo, o escravagismo, ou 

seus sucedâneos ora praticados em todo o mundo” (PRATT, 1999, p. 27). Outra 

definição da autora para o termo é o “(...) espaço de encontros coloniais, no qual as 

pessoas geográfica e historicamente separadas entram em contato umas com as outras 

e estabelecem relações contínuas, geralmente associadas a circunstâncias de coerção, 

desigualdade radical e obstinada” (PRATT, 1999, p. 31). 

 Tal termo, emprestado da linguística, vem da expressão linguagem de contato, 

que “(...) se refere a linguagens improvisadas que se desenvolvem entre locutores de 

diferentes línguas nativas que precisam se comunicar entre si de modo consistente, um 

com o outro, usualmente no âmbito comercial” (PRATT, 1999, p. 31-32). Segundo 

Mary Louise, tais linguagens, assim como as sociedades das zonas de contato, são 

consideradas caóticas, bárbaras e amorfas. 

 Essa afirmação da zona de contato como sinônimo de “fronteira colonial” nos 

interessa para a análise porque dá ênfase nas dimensões interativas e improvisadas dos 

encontros coloniais, considerando a “(...) presença comum, interação, entendimentos e 

práticas interligadas, frequentemente dentro de relações radicalmente assimétricas de 

poder” (PRATT, 1999, p. 32). Esse ponto é fundamental para entender a importância 

do conflito nesse momento de contato, muitas vezes descrito de maneira romantizada 

ou aparentemente neutra, quando não é absolutamente apagado. 

 Outro termo importante para guiar o percurso deste capítulo é o de narrativa 

anticonquista, ou seja, um conjunto de “(...) estratégias de representação por meio das 

quais os agentes burgueses europeus procuram assegurar sua inocência ao mesmo 

tempo em que asseguram a hegemonia europeia” (PRATT, 1999, p. 32). Apesar de não 

terem “más intenções” com seus relatos, precisamos ressaltar que tais viajantes não só 

estavam inseridos no contexto de colonização como eram beneficiados por eles, como 

veremos adiante. 

 Por último, nos interessa também o termo “auto-etnografia” ou “expressão auto-

etnográfica”,28 definido como “(...) instâncias nas quais os indivíduos das colônias 

                                                        
gênero, raça, classe, território, religião etc; e o pensamento fronteiriço chicano de Gloria Anzaldúa. Tais 

perspectivas serão detalhadas na terceira parte desta tese. Também pode-se pensar nas zonas de contato 

como encruzilhadas, ver mais em A ciência encantada das macumbas, de Luiz Antônio Simas e Luiz 

Rufino (2018). 
28 Aproveitamos para assinalar a aproximação de tal expressão com o conceito de lugar de fala e a 

contextualização de um novo ponto de vista em contraposição ao que é considerado oficial. Essa 

discussão será aprofundada na terceira parte. 
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empreendem a representação de si mesmos de forma comprometida com os termos do 

colonizador” (PRATT, 1999, p. 33). Se os textos etnográficos eram os meios de 

representação dos europeus viajantes, os auto-etnográficos eram as respostas dos 

nativos em diálogo com os colonizadores, se apropriando do léxico dos conquistadores 

geralmente em textos bilíngues e dialógicos (PRATT, 1999). Marcar tais pontos 

específicos de partida é fundamental para entender que os parâmetros geográficos são 

historicamente determinados. 

 Dessa maneira, no capítulo sobre a ciência e sua consciência planetária, Mary 

Louise discorre sobre os eventos europeus marcantes do século XVIII no quesito 

classificação da natureza, com a publicação de determinados livros de botânica que 

categorizavam as formas vegetais do mundo e a inauguração de expedições científicas 

internacionais, como a La Condamine. Em termos de literatura de viagem, 

predominavam os relatos de sobrevivência com grandes temas: navegações, 

sofrimentos, perigos, maravilhas exóticas e curiosidades. 

Textos orais, textos escritos, textos perdidos, textos secretos, 

apropriados, abreviados, traduzidos, coligidos e plagiados; cartas, 

relatórios, histórias de sobrevivência, descrição cívica, narrativa de 

navegação, monstros e maravilhas, tratados medicinais, polêmicas 

acadêmicas, velhos mitos reencenados e invertidos – o ‘corpus’ La 

Condamine ilustra o múltiplo perfil dos relatos de viagem nas 

fronteiras de expansão da Europa em meados do século XVIII 

(PRATT, 1999, p. 52). 

 

 Esses exemplos já eram de exploração científica de interesse público, através 

da documentação dos interiores dos continentes, em contraste com o paradigma 

marítimo de trezentos anos da época das “grandes navegações”. Um dos marcos foi a 

publicação O Sistema da Natureza, de Carl Linné, que buscava classificar todas as 

plantas do mundo, de acordo com as características de suas partes reprodutivas. Fazia 

parte do trabalho de tais pesquisadores naturalistas a coleta, construção de coleções, 

batismo de novas espécies, identificação de plantas conhecidas, em resumo, atividades 

de estudos sobre os recursos naturais encontrados. Destacamos novamente a narrativa 

de “anticonquista”, em que “(...) o naturalista naturaliza a própria presença mundial e a 

autoridade do burguês europeu” (PRATT, 1999, p. 61) como força ideológica no século 

XIX, ainda com resquícios na contemporaneidade. 

  Falando mais especificamente sobre a autoridade da ciência na época, Mary 

Louise afirma que os textos descritivos especializados eram os mais reconhecidos como 

tal. Já os relatos jornalísticos e as narrativas de viagem “eram mediadores essenciais 
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entre a rede científica e o público europeu mais amplo, pois eram agentes centrais na 

legitimação da autoridade científica e de seu projeto global, ao lado de outras formas 

europeias de ver o mundo e habitá-lo” (PRATT, 1999, p. 63). 

 Segundo a autora, em relação à época das grandes navegações, quando havia 

um mapeamento da superfície do planeta ligado à busca por recursos a serem 

explorados comercialmente, mercados, rotas e territórios para colonizar, a construção 

da história natural estava ligada a uma organização do que se apresentava como caos, 

no qual a figura do cientista era quem produzia sua ordenação. Sendo assim, uma das 

tarefas foi criar sistemas classificatórios onde “não apenas extraía os espécimes de suas 

relações orgânicas e ecológicas um com o outro, mas também de seus lugares nas 

economias, histórias, sistemas simbólicos e sociais de outras populações” (PRATT, 

1999, p. 66). 

 Comparando o viajante naturalista com o navegador ou conquistador, ele seria 

“uma figura benigna, frequentemente simpática, cujos poderes de transformação se 

limitam aos contextos domésticos do jardim ou da sala da coleção” (PRATT, 1999, p. 

69). Lembrando que a representação geral desse sujeito histórico universal é a do 

homem, branco, europeu e letrado29. 

(...) encontramos uma imagem utópica do indivíduo burguês europeu, 

simultaneamente inocente e imperial, professando uma benigna visão 

hegemônica que não instauraria qualquer aparato de dominação. 

Quando muito, os naturalistas eram vistos como auxiliares das 

aspirações comerciais expansionistas da Europa. Falando claramente, 

em troca de viagens gratuitas e favores semelhantes, eles produziam 

conhecimento comercialmente utilizável” (PRATT, 1999, p. 69). 

 

 A questão que se coloca, portanto, é o quanto e de que forma esse conhecimento 

é usado para beneficiar quem já é o dominante ou se acaba servindo de brecha para os 

dominados se rebelarem contra as formas de opressão, pois não é por acaso que “a 

sistematização da natureza coincide com o apogeu do tráfico de escravos, o sistema de 

plantations, o genocídio colonial na América do Norte e na África do Sul, as rebeliões 

de escravos nos Andes, Caribe, América do Norte e noutras partes” (PRATT, 1999, p. 

74). 

                                                        
29 Ao falar sobre hierarquia racial, Grada Kilomba traz uma consideração importante que complementa 

esse debate: “A classificação em si atua como uma ferramenta conceitual do colonialismo. Seus 

princípios orientadores são divisão e classificação hierárquica e seu objetivo é o domínio do 

desconhecido. Não é por acaso que cientistas cuja incumbência era a tarefa de classificar plantas, animais 

e seres humanos muitas vezes acompanhavam empreitadas coloniais, ‘abrindo’ um novo território para 

usos econômicos e políticos europeus” (KILOMBA, 2019, p. 148). 
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 De maneira geral, o desenvolvimento da história natural se deu através de 

registros escritos e fontes impressas como documentos que legitimam a história, com o 

uso do conhecimento gerado pelos viajantes naturalistas para questões estratégicas, 

como comércio e apropriação. Importante ressaltar que existem variados tipos de livros 

de viajantes, com disputas de narrativas, algumas humanizando mais os nativos, e 

outras depreciando sua existência, colocando-os em um lugar de inferioridade. Mas um 

elemento que conecta tais registros é a tentativa de se esquivar da culpa da colonização, 

como se não tivessem relação com tal processo. 

Ainda que os viajantes estivessem testemunhando as realidades 

diárias da zona de contato, mesmo que as instituições do 

expansionismo tenham tornado possíveis suas viagens, o discurso de 

viagem que a história natural produz, e que é produzido por ela, 

repousa sobre um grande desejo: uma forma de tomar posse sem 

subjugação ou violência (PRATT, 1999, p. 108). 

  

 Aprofundando mais na categoria de interesse, seguimos com as exploradoras 

sociais. Originalmente exploratrices sociales, esse termo foi utilizado pela crítica alemã 

Marie-Claire Hoock-Demarle para discutir o trabalho de Flora Tristan e sua 

contemporânea germânica Bettina von Arnim (PRATT, 1999). Buscamos em Mary 

Louise Pratt essa perspectiva feminina dos relatos de viagem e os processos de 

construção de alteridades, considerando o contexto de mulheres burguesas, dentre elas 

Flora Tristan e Maria Graham Callcott. 

 

Visando audiências mais amplas, as exploradoras sociais evitavam 

linguagens estatísticas especializadas baseadas na autoridade técnica 

e, em vez disso, faziam uso da prática novelística para expressar suas 

descobertas, produzindo uma “sutil fusão do literário e do social, 

desenvolvido ao nível do estilo” (PRATT, 1999, p. 277). 

 

 De certa maneira, essa perspectiva “feminina” das exploradoras sociais, que 

também servia como forma de autodescobrimento, apresentava de forma mais sensível, 

no sentido de olhar mais detalhado, algumas questões sociais (que historicamente foram 

pautas das discussões sobre direitos humanos), ocorrência rara em um ambiente de 

exploração colonial com uma supremacia masculina, branca e burguesa. Pela ótica 

dessas exploradoras sociais, há uma atenção maior às zonas de contato entre as 

diferentes culturas, às fronteiras físicas e simbólicas de separação e às negociações 

estabelecidas para lidar com os conflitos, indicando um processo de transculturação. 

Trazendo esses conteúdos, tais relatos se davam tanto na forma de diário, bastante 

comum para a época, quanto na forma de narrativa autobiográfica, fazendo uma 
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reatualização dos relatos de viagem, enquanto gênero literário mesmo, gerando a 

publicação de vários livros e inspirando roteiros, inclusive. 

 Essa discussão bibliográfica sobre a obra de Mary Louise Pratt acerca dos olhos 

colonizadores do império se faz necessária para guiar algumas hipóteses que temos: 

parte da performance que Regina Casé desempenha é a de uma viajante naturalista, 

parte é a de exploradora social? Regina Casé tem interesse em ser viajante mas 

performa mais uma exploradora? Regina Casé se afasta das mulheres viajantes no 

quesito preferência pelo universo doméstico? Estas são algumas das questões que 

pretendemos responder ao final do capítulo. Para seguir procurando tais respostas, é 

necessário entrar no universo do programa Um pé de quê?, objeto central do 

desenvolvimento deste capítulo e material indispensável para o embasamento de tais 

categorias. 

 Esse programa foi escolhido para dar início à discussão sobre a colonialidade 

do saber porque ele representa diversos aspectos do que abordaremos a seguir: 

conhecimento autorizado pela ideia de ciência europeia materializada nas missões que 

vinham para terras colonizadas no intuito de “descobrir” e mapear o “desconhecido”; 

dimensão da viagem realizada que já fazia parte dos relatos e da construção de 

imaginários, posteriormente também dos registros dos mesmos; um exemplo de sistema 

mundo patriarcal sexista racista colonial na figura dos encarregados dessa “aventura” 

pelo novo mundo com “os olhos do império”.   

 Veremos agora um exemplo de performance inspirada nos viajantes naturalistas 

a partir da análise de alguns episódios do programa Um pé de quê?, primeiramente 

apresentando seu formato e características básicas, para depois dividir seus aspectos 

gerais através dos seguintes eixos, pensados e sugeridos por nós como um sistema 

classificatório facilitador da compreensão (embora saibamos que os aspectos abordados 

estão interligados): a) viagens,  b) relação com a natureza e a botânica, c) locais 

visitados, d) performance naturalista, e) dificuldades enfrentadas, f) principais viajantes 

naturalistas e g) referências explícitas. 
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O programa Um pé de quê?, exibido no Canal Futura30 de 2000 a 2017, apesar 

de ser do grupo Globosat31 e não ter sido exibido na Rede Globo, se configura como 

fundamental na análise de Regina Casé como apresentadora, contribuindo bastante para 

algumas performances a serem exploradas posteriormente. Dirigido por Estevão 

Ciavatta32 e produzido pela Pindorama Filmes33, ele foi idealizado e apresentado por 

Regina Casé seguindo o eixo principal da natureza, realizando identificação de árvores, 

plantas, flores etc. O programa buscava dar visibilidade e (re)conhecimento a 

determinadas espécies da flora, além de querer “aproximar as árvores dos espectadores 

através da música, da culinária, da história, da tecnologia, da antropologia... e de muitas 

histórias brasileiríssimas”34 (grifos nossos). 

Em cada episódio eram apresentados dados históricos e científicos das plantas 

(nome biológico, tamanho da folha, diâmetro do tronco, altura da árvore, época de 

frutificação, lugares de maior ocorrência etc.), acompanhados de imagens da cidade, da 

região, dos habitantes, das frutas, das árvores e dos aspectos da natureza. Regina Casé 

entrevistava em tom informal pessoas relevantes, moradores e especialistas em relação 

ao assunto abordado, que traziam mais dados históricos e suas versões narrativas, 

atuando como personagens-chave dos episódios. Sendo assim, no programa existiam 

                                                        
30 “Criado em 1997, o Futura é um projeto social de comunicação, da iniciativa privada e de interesse 

público. Que nasce e se constrói em parcerias. Uma TV atrativa e educativa que trabalha com redes 

sociais, mobilizando comunidades e instituições sociais. Atua colocando em conexão pessoas, idéias, 

redes e instituições. Alcança crianças, jovens, famílias e trabalhadores. Aborda temas de interesse 

coletivo. Fala de saúde, trabalho, juventude, educação, meio ambiente e cidadania. Um aliado do 

brasileiro na busca da construção de uma vida melhor”. Disponível em: 

<http://www.umpedeque.com.br/realizadores.php> Acesso em: 03 jan. 2017. 
31 A maior programadora da América Latina. 
32 Estevão Ciavatta é casado com Regina Casé, com quem tem um filho, além de ser seu sócio na 

produtora Pindorama Filmes. Em descrição disponibilizada na internet, destaca-se que ele é “diretor, 

roteirista, editor, fotógrafo de cinema e TV. Formado em 1993 no Curso de Cinema da Universidade 

Federal Fluminense/RJ, tem em seu currículo a direção de algumas centenas de programas para a 

televisão, como os premiados Brasil Legal, Central da Periferia e Um Pé de Quê?, além dos filmes 

“Nelson Sargento no Morro da Mangueira” - curta-metragem sobre o sambista Nelson Sargento – e 

“Programa Casé: o que a gente não inventa não existe” - documentário longa-metragem sobre a história 

do rádio e da televisão no Brasil. Em 2012, criou, produziu e dirigiu a série Preamar para a HBO". 

Disponível em: <http://www.wmfmartinsfontes.com.br/produto/866-pau-brasil-colecao-inspirada-

noprograma-um-pe-de-que> Acesso em: 10 mar. 2017. 
33 “Fundada por Estevão Ciavatta e Regina Casé em 2000, a Pindorama nasceu do desafio de fazer um 

programa de TV sobre as árvores brasileiras - “Um pé de quê?”. Já são dez anos de programas no ar, com 

mais de 120 árvores retratadas, de todos os biomas brasileiros. Com anos de experiência em TV aberta e 

fechada, a Pindorama conquistou o reconhecimento através da qualidade e da repercussão de seus 

projetos. A VOCAÇÃO POPULAR e o foco no CONTEÚDO COMO ENTRETENIMENTO são suas 

principais características”. Disponível em: <http://www.umpedeque.com.br/realizadores.php> Acesso 

em: 03 jan. 2017. [grifos do site] 
34 Parte da descrição do programa no canal do Youtube. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/channel/UCvjnf8vl7NnpuskSY6s8beg/about> Acesso em 16 jan. 2017. 

http://www.umpedeque.com.br/realizadores.php
https://www.youtube.com/channel/UCvjnf8vl7NnpuskSY6s8beg/about
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diversos atravessamentos culturais, através dos modos de vida e referências literárias 

com informações biológicas das espécies da flora. 

Em vídeo promocional do programa35, Regina Casé, ao demonstrar seu interesse 

por botânica e gosto pela natureza, comenta que, se tivesse nascido no século XIX, 

talvez fosse uma viajante naturalista. Mas, ao pensar nas horas de avião, carro, barco 

que já percorreu pelo país e pelo mundo, “na minha quilometragem, como eu sou 

rodada”, a artista se vê, mesmo no século XXI, como uma viajante naturalista. Essa 

declaração foi bastante relevante para a configuração dos caminhos desta tese, 

conforme veremos no detalhamento dos episódios. 

Além do programa, destacamos também o projeto Dá Pé, “uma iniciativa do Um 

Pé de Quê? em parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica e tem como objetivo 

plantar florestas eternas pelo Brasil”36; além da publicação de uma coleção de livros37, 

editada pela WMF Martins Fontes, sobre algumas plantas exibidas no programa38 (Pau-

Brasil, Seringueira, Umbu, Coqueiro, Favela etc.). Essas informações são importantes 

para ressaltar que, de certa maneira, o programa também gera outros produtos, além 

dos episódios exibidos. 

 Na ocasião do programa comemorativo dos 15 anos, o convidado foi o cineasta 

Fernando Meirelles, que afirmou que, para ele, a atração “não apresenta apenas as 

árvores. Faz uma arqueologia de pessoas também”39. Em uma matéria sobre seu 

aniversário40, Regina Casé, ao comentar que o Um Pé de Quê? estava fazendo 15 anos, 

                                                        
35 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=toOGBSkiSxw> Acesso em 02 mar. 2017. 
36 "Nossa primeira campanha de reflorestamento Dá Pé já está virando uma floresta nas nascentes e 

margens do Rio Una, em SP. Nessa segunda fase queremos plantar, pelo menos, mais 20 mil árvores e 

cuidar delas por 5 anos, até que estejam fortes o bastante pra seguir sozinhas. Clique em contribuir e 

plante o número de árvores que você quiser. Dá Pé reflorestar o Brasil!" Disponível em: 

<https://www.kickante.com.br/campanhas/da-pe-reflorestar-o-brasil> Acesso em 10 mar. 2017. 
37 Alguns ainda são vendidos pela internet e outros puderam ser adquiridos na loja improvisada de livros 

e produtos referentes ao espetáculo Recital da Onça, quando da temporada no Rio de Janeiro em 2019, 

onde adquiri o exemplar sobre o Buriti. Este livro de 2013 tem ilustrações de Guazzelli e texto adaptado 

por Fabiana Werneck Barcinski, além de textos de introdução e encerramento de Regina Casé e Estevão 

Ciavatta. Nesta obra são apresentadas a história da árvore, as informações da botânica, a relação com a 

literatura de Guimarães Rosa e algumas imagens da gravação do Um pé de quê? no Cerrado, através de 

um projeto gráfico bastante colorido e similar à história em quadrinhos. 
38 Matéria Regina Casé fala sobre ‘Um pé de quê?’ no RioContentMarket. Disponível em: 

<http://www.frm.org.br/noticias/regina-case-fala-sobre-um-pe-de-que-no-riocontentmarket/> Acesso 

em 21 mai. 2018. 
39 Programa ‘Um Pé de Quê?’ celebra 15 anos no Canal Futura. Disponível em: 

<https://odia.ig.com.br/diversao/televisao/2015-03-31/programa-um-pe-de-que-celebra-15-anos-no-

canal-futura.html> Acesso em 21 mai. 2018. 
40 Matéria Regina Casé chega aos 61 anos com tudo em cima: “sem botox”. Disponível em: 

<https://www.terra.com.br/diversao/gente/regina-case-chega-aos-61-anos-com-tudo-em-cima-sem-

botox,8cd3d3ac277cb410VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html> Acesso em 24 mai. 2016. 

https://www.kickante.com.br/campanhas/da-pe-reflorestar-o-brasil
https://www.kickante.com.br/campanhas/da-pe-reflorestar-o-brasil
https://www.kickante.com.br/campanhas/da-pe-reflorestar-o-brasil
http://www.frm.org.br/noticias/regina-case-fala-sobre-um-pe-de-que-no-riocontentmarket/
https://odia.ig.com.br/diversao/televisao/2015-03-31/programa-um-pe-de-que-celebra-15-anos-no-canal-futura.html
https://odia.ig.com.br/diversao/televisao/2015-03-31/programa-um-pe-de-que-celebra-15-anos-no-canal-futura.html
https://www.terra.com.br/diversao/gente/regina-case-chega-aos-61-anos-com-tudo-em-cima-sem-botox,8cd3d3ac277cb410VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html
https://www.terra.com.br/diversao/gente/regina-case-chega-aos-61-anos-com-tudo-em-cima-sem-botox,8cd3d3ac277cb410VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html
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defendeu: “A gente prega no Esquenta! contra o preconceito, e fazemos uma festa que 

celebra a diferença. E na Mata Atlântica você vê isso. Parece que um programa de 

botânica não tem nada a ver com um programa de samba, mas tem” (OLIVEIRA, 2016, 

p. 2) (grifos nossos). 

 Em relação ao material gerado, os vídeos do programa estão disponíveis no 

próprio canal no Youtube41, além do canal da produtora, Pindorama Filmes42, 

dependendo da temporada cada episódio tem uma duração de 15 a 30 minutos. No 

comparativo com outros programas já apresentados por Regina Casé que serão 

discutidos posteriormente, o foco parece estar na informação, seja sobre a botânica, seja 

sobre a cultura, apresentada de uma forma didática43. 

Ao longo dos anos, foram exibidos mais de 150 episódios do programa Um pé 

de quê? (segundo Wikipédia) em várias temporadas com diversas temáticas 

classificatórias, tais como Cerrado (Lobeira, Lixeira, Cutieira, Copaíba, Tucumã, 

Rouxinho, Sumaúma, Pequi, Barbatimão, Quiabo da Lapa etc), Amazônia (Jenipapo, 

Breu Branco, Mogno, Cupuaçu, Cacau, Andiroba, Assacu, Castanheira etc), Mata 

Atlântica (Embaúba, Pau-Brasil, Jerivá, Jequitibá, Araucária, Visgueiro, Sibipiruna, 

Indaiá, Tipuana, Camaçari, Pitomba, Xaxim, Paineira etc), Exóticas (Caqui, Baobá, 

Mangueira, Amendoeira etc), inclusive em outros países, como no especial do Japão 

(Sakura). 

 Na última temporada em 201744, intitulada Na cozinha, as gravações ocorreram 

em um estúdio com ambiente de culinária e foram feitas entrevistas com especialistas, 

onde algum convidado fazia uma receita com o pé do dia. Os episódios foram mais 

curtos, por volta de 8 minutos apenas, totalizando a temporada com 10 variedades de 

alimentos comestíveis: coentro, lírio do brejo, urtiga vermelha, couve, berinjela, alface, 

tomate, quiabo, abacaxi, batata-doce. Nesta última temporada não houve como 

                                                        
41 Com 14.100 inscritos, 847.703 visualizações e 81 vídeos publicados até a consulta de 9 de março de 

2020. 
42 Com 7.510 inscritos, 1.635.134 visualizações e 152 vídeos publicados até a consulta de 9 de março 

de 2020. 
43 Uma observação interessante a ser destacada é que a maioria das pessoas que falam comigo sobre os 

programas de Regina Casé, ao saberem que são meu objeto de pesquisa e mesmo sem eu ter perguntado 

sobre,, destacam primeiramente o Um pé de quê? como o melhor apresentado por ela ou o único que 

gostam e/ou assistem, no comparativo com os outros da trajetória. No decorrer deste trabalho, percebi 

que a exibição no Canal Futura e o caráter de conhecimento científico amparado pela biologia são 

algumas pistas para justificar tal distinção. 
44 Até o momento, foi a temporada mais recente a ser exibida. Não há previsão para a próxima nem aviso 

de que o programa foi extinto. 
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destaque a viagem e/ou deslocamento para outros lugares, apesar das entrevistas serem 

realizadas em espaços diversos, como em sítios, fazendas, no Jardim Botânico do Rio 

de Janeiro, em escritórios ou universidades, por isso essa série mais recente de 

programas não estará no foco de análise aqui. 

Veremos como o caráter pedagógico de Um pé de quê? é visto como 

informativo, que tem o respaldo do conhecimento científico das ciências biológicas, 

diferentemente dos outros programas apresentados ao longo da trajetória da artista, que 

exploram majoritariamente o viés da cultura com uma abordagem antropológica. 

Porém, ao mesmo tempo, ele fornece o modelo para a performance de Regina Casé 

como uma espécie de “desbravadora do Brasil profundo” em outros de seus programas 

e na sua face pública, como demonstraremos. 

 A ideia não é fazer uma extensa descrição e análise de todos os episódios de 

todas as temporadas, mas ressaltar alguns exemplos mais nítidos do que pretendemos 

abordar, selecionados de acordo com os critérios estabelecidos: momentos 

emblemáticos de performance como viajante naturalista e exploradora social. Além do 

formato e do conteúdo analisados, percebidos por inferência, a posição assumida e sua 

manifestação explícita da performance de Regina Casé se configuram nos eixos a serem 

abordados a seguir. Para tanto, escolhemos uma série de programas realizada em 2011 

sobre os viajantes naturalistas do século XIX, onde abordaremos a dimensão da viagem, 

a relação com a botânica, os locais visitados, os elementos performáticos, as 

dificuldades enfrentadas, as referências explícitas aos viajantes assim como as 

comparações com os mesmos. 

 Dessa forma, os episódios analisados são Pau Pereira/Primeira vez, no Rio de 

Janeiro (RJ)45, Chá de Pedestre, em São Gonçalo do Rio das Pedras (MG)46, Quiabo da 

Lapa, em  Diamantina (MG)47 , Tingui, também em Diamantina (MG)48, Guiné, em 

                                                        
45 Episódio disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=kqSDdP4Tj6g> Acesso em 21 jan. 

2019. 
46 Episódio disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=aCpVSS_OPpk&index=19&list=PLFi_4S2Ue18JzUzMmM_WF

s1M55AHv-TQ9> Acesso em: 21 jan. 2019. 
47 Episódio disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=kV0XVfazWLM> Acesso em: 21 jan. 

2019. 
48 Episódio disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=o1Kyz0L1VEg&list=PLFi_4S2Ue18JzUzMmM_WFs1M55AHv

-TQ9&index=18> Acesso em 21 jan. 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=kqSDdP4Tj6g
https://www.youtube.com/watch?v=aCpVSS_OPpk&index=19&list=PLFi_4S2Ue18JzUzMmM_WFs1M55AHv-TQ9
https://www.youtube.com/watch?v=aCpVSS_OPpk&index=19&list=PLFi_4S2Ue18JzUzMmM_WFs1M55AHv-TQ9
https://www.youtube.com/watch?v=kV0XVfazWLM
https://www.youtube.com/watch?v=o1Kyz0L1VEg&list=PLFi_4S2Ue18JzUzMmM_WFs1M55AHv-TQ9&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=o1Kyz0L1VEg&list=PLFi_4S2Ue18JzUzMmM_WFs1M55AHv-TQ9&index=18
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Milho Verde (MG)49 e Exótico, novamente no Rio de Janeiro (RJ)50. Seus detalhes estão 

presentes ao longo da discussão dos eixos, com informações percebidas a partir da 

observação dos episódios e das referências utilizadas, lembrando que tais aspectos não 

são isolados, mas se mostram recorrentes na narrativa geral do programa, que foi 

dividida aqui apenas para fins metodológicos, já que tais dinâmicas estão 

permanentemente imbricadas. 

 

a) Viagens - “Como eu sou rodada” 

 Nessa série especial, as viagens foram realizadas dentro do Brasil, abordando 

principalmente a região sudeste com destaque para os estados do Rio de Janeiro e Minas 

Gerais. Nestes casos, tão importante quanto o próprio lugar a ser explorado, era o 

processo de chegar até lá através dos deslocamentos de longas horas, o que já vai 

permitindo um mapeamento de determinadas performances51. 

No episódio intitulado “Primeira Vez”, por exemplo, Regina Casé traz um 

apanhado histórico do período da chegada dos viajantes europeus ao Rio de Janeiro, 

tendo como primeira imagem a Baía de Guanabara. Logo no início, a apresentadora lê 

um trecho do relato de viagem de Maria Graham (que é citada no livro da Mary Louise 

Pratt, inclusive) para mostrar suas impressões sobre o Rio de Janeiro daquela época. 

Maria Graham foi uma viajante e escritora inglesa que esteve no Rio de Janeiro em 

1821 com seu marido Thomas Graham, capitão da Marinha de Guerra Britânica. O 

trecho lido de Diário de uma viagem ao Brasil foi o seguinte: 

Nada do que vi até agora é comparável em beleza a essa Baía. Altas 

montanhas, rochedos, florestas luxuriantes, ilhas de flores brilhantes, 

margens de verduras, tudo misturado com construções brancas, 

navios ancorados e inúmeros barcos movimentando-se em tão 

delicioso clima. Tudo isso reúne pra tornar o Rio de Janeiro a cena 

mais encantadora que a imaginação pode conceber. 

                                                        
49 Episódio disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=IB4zJenAym8&list=PLFi_4S2Ue18JzUzMmM_WFs1M55AHv-

TQ9&index=20> Acesso em 21 jan. 2019. 
50 Episódio disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=deVt9MKFsrU> Acesso em 22 jan. 

2019. 
51 No episódio sobre o buriti, por exemplo, a narrativa começa com a apresentadora no avião relatando 

que terminou de ler Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa e precisava se enveredar pelo cerrado 

e ver “se os buritis acenam com suas folhas em leque”. São exibidas imagens do voo, do pouso do avião, 

da saída de Regina Casé, com o off da comissária de bordo, além da apresentadora chegando no 

aeroporto. Após a abertura do programa, Regina fala sobre a pessoa que irá encontrar para conversar e 

entra no carro dizendo em qual cidade está e que vai para casa do Seu Zito, um personagem vivo do livro. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=tvhPRNA5RHQ> Acesso em 31 ago. 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=IB4zJenAym8&list=PLFi_4S2Ue18JzUzMmM_WFs1M55AHv-TQ9&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=IB4zJenAym8&list=PLFi_4S2Ue18JzUzMmM_WFs1M55AHv-TQ9&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=IB4zJenAym8&list=PLFi_4S2Ue18JzUzMmM_WFs1M55AHv-TQ9&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=tvhPRNA5RHQ
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Regina Casé comenta que, quando um viajante chega em um lugar novo, ele 

procura um guia ou busca traçar um roteiro para viagem, e que isso também acontecia 

com os viajantes do século XIX quando passavam pelo Rio de Janeiro: 

(...) tirando Copacabana, Ipanema e esse roteiro que tem pelas 

favelas, era muito parecido com o que os turistas fazem hoje em dia: 

Cascatinha, Floresta da Tijuca, muitos relatos da Vista Chinesa, da 

Pedra da Gávea, da Lagoa Rodrigo de Freitas, do Pão de Açúcar, do 

Corcovado, até mesmo da Lagoa de Jacarepaguá. (grifos nossos) 
 

 A apresentadora comenta que, na infância, quando perguntada se, caso pudesse 

viajar no tempo, para onde ela iria, ela respondeu que não seria para o futuro como a 

maioria da crianças queria, mas no passado do Rio de Janeiro, onde nasceu, para ver 

como era a cidade naquele tempo. 

Como já indicamos acima, Regina Casé já declarou o fato de que gostaria de ser 

uma viajante naturalista do século XIX, mas que, considerando suas viagens e 

quilômetros rodados, poderia se considerar uma viajante naturalista mesmo no século 

XXI. São exibidas imagens de viagem de van, chegando no aeroporto, no avião, no 

carro, assim como mapas que mostram as rotas. Em off, a voz da apresentadora diz: 

De um lado os cientistas queriam aprender com os nativos, de outro 

queriam ensinar os nativos a olharem além. A ideia era que se o 

nativo juntasse o conhecimento intuitivo ao conhecimento científico, 

hoje por exemplo no século XXI, o brasileiro seria muito mais 

autossuficiente, aproveitaria mais os recursos da sua natureza. Uma 

ideia próxima do que atualmente a gente chama de desenvolvimento 

sustentável. 

 

São exibidas e comentadas imagens das viagens por vários lugares ao longo dos 

onze anos do programa, com muitos quilômetros percorridos, neste trabalho de 

“descoberta do mundo natural”. O viajante naturalista é retratado como alguém que se 

arriscava “para reconhecimento científico de uma terra estranha”, dando ênfase na ideia 

de aventura: “atravessaram um oceano só pra conhecer a natureza de outro lugar, uma 

natureza nova. Corajosos né?”. 

Alguns momentos iniciais do programa se dão em um jardim onde a 

apresentadora interage com uma árvore/planta: “Eu gosto de ver as coisas com meus 

próprios olhos, não basta ler no livro ou ver no computador. Eu quero encontrar, quero 

tocar, quero cheirar, conhecer”.  Este episódio traz imagens de pinturas antigas e Regina 

comenta: 

No século XIX viveram uns caras que percorreram enormes 

distâncias e enfrentaram muitos perrengues da Europa até o Brasil só 
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pra conhecer uma orquídea como essa, uma palmeira dessa, essa 

bromeliazinha aqui (imagens das plantas).. Quando a família real 

portuguesa chegou ao Rio de Janeiro há mais de 200 anos, um monte 

de cientistas europeus chegaram também por aqui e realizaram um 

novo descobrimento do país. Imagina a sensação desses caras ao 

chegar no Rio de Janeiro no século XIX. Era tudo muito exótico, 

muito diferente, muito lindo. (grifos nossos) 
 

Sendo assim, tanto para a performance de Regina Casé quanto para os viajantes 

naturalistas, as viagens se configuravam como partes fundamentais das práticas 

desbravadoras por novos territórios. Esse contato presencial com determinados lugares 

também expressa certa relação afetiva com a natureza, abordada a seguir. 

 

b) Relação com a botânica e demonstração de amor pela natureza - “Eu gosto de 

ver as coisas com meus próprios olhos, não basta ler no livro ou ver no computador. 

Eu quero encontrar, quero tocar, quero cheirar, conhecer”. 

 Nesse aspecto, destacamos o apreço pelas espécies da flora como forma de 

valorização da natureza e sua consequente preservação. Em um episódio, por exemplo, 

ao andar pela vegetação, Regina comenta a importância dos botânicos para o 

conhecimento da natureza, e que, apesar de não ser uma, após 11 anos fazendo o 

programa, revela que já pode dizer que conhece um pouquinho da natureza do país. 

Um dos pontos destacados foi comentar que o propósito dos viajantes era o 

conhecimento da natureza para sua preservação, explicitada na fala de Regina. Esse 

empenho na difusão do conhecimento para a preservação da natureza também é mais 

uma aproximação feita entre a atuação dos viajantes naturalistas e o trabalho 

desempenhado pela apresentadora em termos de performance. 

Em uma das cenas, passada na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, a 

apresentadora aparece para falar sobre o conhecimento científico da natureza através 

dos livros de botânica, conversando com Lorelai Kury, historiadora que desenvolve 

pesquisas sobre esses viajantes que escreveram obras sobre a história natural. Na parte 

de livros raros da biblioteca, são mostradas as pinturas e descrições de algumas espécies 

de plantas, em missão oficial ligada a uma instituição científica europeia. Um dos 

pontos abordados é justamente a classificação do botânico Carl von Linné, ou como 

conhecido no Brasil, Carlos Lineu, considerado o pai da taxonomia moderna, sobre as 
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partes reprodutivas das plantas como base da botânica, tema que Mary Louise Pratt 

também discute em seu livro sobre os olhos do império e o poder simbólico de nomear. 

Sobre esse aspecto da botânica, em geral são apresentados dados históricos por 

pesquisadores de universidades (UFRJ, por exemplo) e dados biológicos por 

pesquisadores do próprio Jardim Botânico. Assim, a figura do especialista também 

aparece como autoridade para se falar deste assunto com propriedade. Outro aspecto 

importante para essa garantir esse aval da autoridade diz respeito ao local onde estão 

sendo feitos os registros das entrevistas para o programa, discutido no próximo item. 

 

c) Locações - Natureza, bibliotecas, Museu Nacional, cidades de passagem dos 

viajantes, museus etc 

 Outro ponto importante a ser destacado é o que diz respeito às locações onde as 

gravações são realizadas, que não se limitam aos espaços da natureza ao ar livre das 

cidades visitadas.  Um episódio, por exemplo, destaca a Estação das Barcas na Praça 

XV do Rio como lugar de chegada e partida, lembrando a chegada da corte portuguesa 

no Brasil. Outro ponto da cidade ressaltado é a Quinta da Boa Vista, passagem 

obrigatória dos recém-chegados que eram alocados no Palácio que abrigava o Museu 

Nacional52. Segundo o roteiro do episódio, o grupo de viajantes especialistas veio 

equipado com as tecnologias da época para catalogar e desenvolver pesquisas aqui, 

porém não falava o idioma português. 

Já em outro episódio, é mostrada a cidade pela qual passa a Estrada Real e o 

circuito dos diamantes, com um centro histórico voltado para o turismo, além de serem 

apresentados dados científicos e propriedades medicinais das plantas. 

Alguns dos locais onde as entrevistas são realizadas marcam o lugar de 

autoridade da produção de conhecimento, já que em diversos episódios observamos que 

as mesmas acontecem em bibliotecas e museus, instituições historicamente ligadas à 

colonialidade do saber eurocêntrico. A figura do especialista, aliada a estas locações 

reconhecidas como espaços de conhecimento autorizado, corrobora para o contexto 

onde ocorrem as performances de viajantes naturalistas, exemplificada a seguir. 

 

                                                        
52 O Museu Nacional, pertencente à Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi destruído por um 

incêndio em setembro de 2018. 
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d) Performance de viajante naturalista - “E se eles soubessem falar português, eu 

acho que a pergunta que eles fariam seria: isso é um pé de quê?” 

Sabemos que a performance não se limita aos discursos, ou seja, no caso do 

programa não levamos em consideração apenas o que está sendo dito, mas também a 

forma como os enunciados estão sendo colocados na tela. Podemos aferir esses 

elementos através dos figurinos e das interações realizadas nos meios de transporte 

utilizados para os deslocamentos ao longo desta temporada. 

Em determinado episódio, por exemplo, saindo das árvores, Regina aparece 

com um figurino composto por blusa, calça e bota verde musgo, que se aproxima da 

imagem que temos dos viajantes e/ou turistas, e comenta: “E se eles soubessem falar 

português, eu acho que a pergunta que eles fariam o tempo todo seria: isso é um pé de 

quê?”. 

Com o historiador da arte Júlio Bandeira, a apresentadora visita alguns pontos 

específicos do Rio, fazendo um tour de jipe por alguns deles, seguindo um roteiro dos 

primeiros estrangeiros que visitaram a cidade no século XIX e deixaram alguns 

registros escritos e visuais (Marianne North e Maria Graham são exemplos).  Tal 

“passeio” é feito em um desses jipes utilizados em safáris, muito parecidos inclusive 

com os usados no Rio de Janeiro na chamada favela tour, tipo polêmico de turismo na 

cidade53. 

Ao pegar uma van pra seguir os passos de Saint-Hilaire, viajante francês que 

esteve no Brasil no século XIX, por Minas Gerais, Regina comenta: “Mais que um 

apresentador de TV, eu acho que os viajantes eram o que hoje é pra gente a internet, 

quem espalha notícia pra todo mundo”. Esse é um dos aspectos mais marcados na 

performance que se pretende similar a do viajante naturalista, de não apenas desbravar 

e conhecer novidades, mas também divulgar para outros lugares e se colocar como 

referência das “descobertas”. Mas, como nem tudo são flores, os obstáculos diante desta 

empreitada aparecem e são destacados no próximo item. 

 

                                                        
53 Conforme já citamos anteriormente de forma breve, em vídeo de sátira a essa prática, intitulado Pobre, 

o canal Porta dos Fundos aborda um “passeio” pela favela, dizendo em determinado momento que é lá 

que Regina Casé vai “pegar” os pobres para o programa dela de pobre, numa referência ao Esquenta! 

que estava no ar em 2014, quando este conteúdo foi lançado na internet. Na sequência, o “guia” completa: 

“Se bobear a gente vai até encontrar ela por aí”. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=8NlLQp2xmZ8> Acesso em: 14 ago. 2019. Para saber mais sobre 

favela tour, destacamos o filme Em busca de um lugar comum, de Felipe Mussel (2014). 

https://www.youtube.com/watch?v=8NlLQp2xmZ8
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e) Dificuldades 

Além das distâncias percorridas, outra aproximação entre as performances são 

as dificuldades e imprevistos das viagens. Alguns contratempos enfrentados pela 

equipe ao longo das gravações do programa nesses anos foram lembrados para 

comentar algumas hostilidades que os viajantes também enfrentavam, seja por conta de 

insetos variados, algumas doenças, comidas e alimentos diferentes, padrões distintos de 

limpeza, situações inconvenientes etc. 

Chegar no Rio de Janeiro era como chegar no paraíso, mas de longe. 

Quando você começava a se embrenhar pelas suas ruas, era uma visão 

do inferno: sujeira, insalubridade, doenças... Mas foi olhando para 

essas mazelas que eles fizeram suas maiores descobertas (...). 

 

Por mais que os momentos de conquista sejam exaltados, vale destacar que tais 

dificuldades encontradas também são relatadas em alguma medida. Na tentativa de 

humanizar o trabalho durante as gravações, mais uma vez fazendo paralelo com os 

viajantes naturalistas, também são mencionados os percalços de viagem, as dificuldades 

encontradas nas estradas e os imprevistos por vezes desagradáveis. Dentre esses 

paralelos com os viajantes, vale ressaltar que existiam alguns que eram mais exaltados 

do que outros, como veremos a seguir. 

 

f) Principais referências - “Vi que Saint-Hilaire dizia a mesma coisa!” 

 Nesse tópico destacamos os principais viajantes naturalistas citados pela 

apresentadora como referências por conta de seus trabalhos desenvolvidos no Brasil do 

século XIX, pontuando principalmente essa perspectiva de observar o outro que é 

considerado diferente, ressaltando o ponto de vista estrangeiro acerca dos nativos54. O 

ícone mais exaltado é Auguste Saint-Hilaire, pesquisador francês que ficou no Brasil 

de 1816 a 1822 e passou pelos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, 

Goiás, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. 

Em determinado episódio, são exibidos comentários elogiosos de turistas 

brasileiros e estrangeiros sobre a cidade, com suas impressões sobre a beleza do Rio de 

Janeiro, como forma de enaltecer o olhar de quem é de fora, fazendo um paralelo com 

os viajantes que chegaram no século XIX. No programa em questão, os naturalistas 

                                                        
54 Essa terminologia se encontra em modificação devido a diversas disputas do campo, sendo encontrada 

mais recentemente o termo povos originários para se referir a quem já estava aqui antes da invasão 

europeia. 



62 
 

deste século, que vieram com a corte portuguesa para o Brasil, são definidos como os 

homens de ciência, que vinham descobrir novos alimentos e propriedades medicinais 

das plantas durante os meses e anos que passaram por aqui. Botânicos, pintores, 

mineralogistas e médicos compunham a missão científica austríaca que chegou no Rio 

de Janeiro em 1817 com a Imperatriz D. Leopoldina. Segundo Regina Casé, “a palavra 

de ordem não era mais explorar e sim investigar”, explicando como a cidade do Rio foi 

sendo “redescoberta” conforme os relatos de viagem, caracterizando um 

“redescobrimento do Brasil”. 

A continuidade da série de programas sobre os viajantes naturalistas foi em 

Minas Gerais, na Estrada Real, seguindo os cadernos de viagem de Auguste Saint-

Hilaire. Em entrevista a um jornal na época55, a apresentadora revelou: 

(...) Aí, de noite, lendo o livro, como eu falei, vi que Saint-Hilaire 

dizia a mesma coisa! Que ficou impressionado com o comércio, que 

não deixava nada a desejar à Inglaterra... Isso é a cara do "Um pé de 

quê?". (grifos nossos) 
 

Mais uma vez, o nome de Auguste Saint Hilaire aparece e com voz em off 

Regina comenta os nomes e as imagens dos europeus: “Os viajantes europeus visitavam 

os países ditos selvagens ou menos civilizados, como o Brasil, numa espécie de missão. 

Para eles, seus interesses eram os interesses da humanidade inteira”. 

É ressaltada ainda a contribuição de Saint Hilaire para descrição da flora 

brasileira, acreditando que conhecer as plantas e a botânica fazia parte da ideia de uma 

vida melhor, como é demonstrado na leitura de um trecho de seu livro de 1816. Uma 

parte do programa exibido foi gravada na cidade de Diamantina (MG), cidade mineira 

onde Saint Hilaire passou por um período de suas viagens. Outro trecho, porém, foi 

gravado no celular por Estevão Ciavatta quando eles estiveram em Paris (França), no 

mesmo ano, visitando o Jardin des Plantes e conversando com pesquisador do Herbário 

Paris, que explica que o trabalho de Saint Hilaire não se limitava à descrição de plantas 

e animais. Em determinado momento dentro do herbário, Marc Pignal, botânico e 

curador do espaço visitado, encontra um exemplar de uma folha de Diamantina 

registrada por Saint Hilaire em 1816. 

                                                        
55 Matéria No novo ano de Um pé de quê? Regina Casé segue estrada real. Disponível em: 

<https://oglobo.globo.com/cultura/revista-da-tv/no-novo-ano-de-um-pe-de-que-regina-case-segue-

estrada-real-3324966> Acesso em: 21 jan. 2019. 

https://oglobo.globo.com/cultura/revista-da-tv/no-novo-ano-de-um-pe-de-que-regina-case-segue-estrada-real-3324966
https://oglobo.globo.com/cultura/revista-da-tv/no-novo-ano-de-um-pe-de-que-regina-case-segue-estrada-real-3324966
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Em outra entrevista, um pesquisador da USP explica a importância deste 

viajante naturalista para o reconhecimento da biodiversidade do Brasil. Em obra de 

1840, o naturalista fez um balanço de vida que Regina lê no final do programa: “Talvez 

eu não tenha sido inútil aos meus semelhantes quando eu submeti aos princípios 

rigorosos da ciência o exame das plantas que os brasileiros empregam para o alívio dos 

seus males”. 

Após a leitura de um trecho do diário de um naturalista alemão, a apresentadora 

complementa: “Os viajantes naturalistas transformavam a natureza em ciência, a gente 

transforma a natureza em programa de tv”. Para encerrar, a apresentadora relata: “É 

muito bom quando a gente lê um relato de viajante como o Langesdorf, Saint Hilaire, 

Von Martius (...)”. O programa termina com Regina agradecendo aos viajantes 

naturalistas o conhecimento que eles geraram sobre o passado, para comparar com o 

que temos hoje e imaginar como será no futuro. Diante do panorama apresentado até 

aqui, analisamos por inferência e análise dos episódios as relações estabelecidas entre 

a performance dos viajantes naturalistas e a da apresentadora. A seguir, veremos como 

no discurso aparecem também autodeclarações que evidenciam uma relação ainda mais 

direta entre esses dois universos. 

 

g) Citações explícitas - “Eu sou que nem eles” 

 Nesse eixo, o programa assume a herança colonial, como podemos confirmar 

através das citações explícitas de admiração pelo trabalho dos viajantes naturalistas 

assim como algumas autodeclarações de que as performances de Regina Casé são 

similares aos destes homens do século XIX. Seja fazendo reverência (“copiando meu 

mestre”), comparando o trabalho como apresentadora de televisão (“Eu acho que os 

viajantes naturalistas naquela época eram a mesma coisa que um apresentador de TV, 

era quem espalhava a novidade pelo mundo”) ou enaltecendo seu ímpeto aventureiro 

(“já percorri distâncias enormes só pra conhecer uma árvore, pra ver uma planta 

diferente”), Regina Casé ressalta as semelhanças com tais desbravadores afirmando: 

“Eu sou que nem eles”. 

Diante de tais eixos expostos, percebemos a proximidade estabelecida entre a 

performance da apresentadora no programa e a prática dos viajantes naturalistas, como 

aquele que descobre, se encanta com as coisas e espalha as novidades para o mundo. 

Não apenas a diversidade natural, mas também a humana, são abordadas de várias 
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maneiras neste programa, mostrando um “choque vegetal e cultural”, seguindo o lema 

“tudo junto e misturado”, termo emblemático da mistura que é difundida sobre a 

identidade brasileira e que aparece principalmente no programa Esquenta!, como 

veremos. Vale notar também a separação marcada entre o que é o conhecimento 

intuitivo dos nativos e o que é o conhecimento científico dos naturalistas, formando 

uma equação desigual em termos de reconhecimento efetivo. Importante ressaltar 

dentro dessa perspectiva que essa separação entre natureza e cultura foi construída 

como uma ideia eurocêntrica, criada para reproduzir o capitalismo, ou seja, faz parte da 

criação da colonialidade do saber com o objetivo de manter seu poder. Aqui é 

importante diferenciar que a performance do viajante naturalista corrobora com essa 

divisão natureza e cultura, que é seguida por Regina Casé em seus programas, apesar 

de estarmos afirmando que ela trata ambas de maneira similar. Isto é, pensando a 

colonialidade do saber e do poder, a lógica de separação permanece, diferentemente da 

perspectiva decolonial que já defendemos anteriormente. 

É impressionante notar, portanto, como as práticas colonialistas do século XIX, 

por mais que tenham “boas intenções”, são atualizadas, nas devidas proporções, no 

século XXI, sendo reproduzidas na televisão, na mídia, na universidade e em espaços 

acadêmicos reorganizados com base epistemológica no Iluminismo, nas políticas 

públicas seletivas etc. Tal perspectiva eurocêntrica limitada é autorizada por uma 

instância de poder econômico, político e cultural, simbólico e material construído para 

tal justamente através da exploração de outros países do mundo e suas culturas e 

populações. Para problematizar essa produção de conhecimento, faremos a seguir a 

conexão entre o que já foi discutido e seus desdobramentos nos estudos antropológicos 

clássicos. 
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CAPÍTULO 2 - “Antropólogos descalços” - Da natureza para a sociedade e a 

cultura   

 

Como apontamos no capítulo anterior, entendemos que os viajantes naturalistas 

foram uma forte influência para as investigações e performances da apresentadora no 

que tange ao programa Um pé de quê?. De forma semelhante, um modelo de 

antropologia com viés positivista, em que se descobre e decifra o exótico e o diferente, 

foi também inspiração para as performances de Regina Casé em seus outros programas 

televisivos, quando o foco não mais foi a natureza, mas a sociedade e a cultura 

brasileiras. 

Para discutir tais “inspirações etnográficas”, em que o pesquisador vai ao 

encontro do outro para observá-lo e descrevê-lo, exercendo um papel de mediação entre 

o que considera o seu próprio mundo e o mundo do nativo, entraremos nesta área de 

estudos da antropologia a partir da abordagem de Clifford Geertz e a interpretação das 

culturas, além de James Clifford e seus escritos sobre a experiência etnográfica. Nos 

ensaios reunidos na coletânea do livro A interpretação das culturas, Clifford Geertz se 

preocupou em levar adiante uma visão particular do que seja a cultura e do papel que 

ela desempenha na vida social (GEERTZ, 1978). O autor defende um conceito de 

cultura semiótico: 

Acreditando, como Max Weber, que o homem é um animal amarrado 

a teias de significados que ele mesmo teceu, assumo a cultura como 

sendo essas teias e a sua análise; portanto, não como uma ciência 

experimental em busca de leis, mas como uma ciência interpretativa, 

à procura do significado (GEERTZ, 1978, p. 15). 
 

Entendendo a análise da cultura como uma ciência interpretativa e a 

complexidade dessas teias de significados, Geertz afirma que, para entender a ciência, 

é preciso ver o que os praticantes da mesma fazem: “se você quer compreender o que é 

a ciência, você deve olhar, em primeiro lugar, não para as suas teorias ou as suas 

descobertas, e certamente não para o que seus apologistas dizem sobre ela; você deve 

ver o que os praticantes da ciência fazem” (GEERTZ, 1978, p. 15). 

 Ao comentar a prática da etnografia como análise antropológica, o autor toma 

emprestado a noção de Gilbert Ryle, de “descrição densa”, um tipo de esforço 

intelectual para além de estabelecer relações, selecionar informantes, transcrever textos, 

mapear campos e manter um diário (GEERTZ, 1978, p. 15). Importante ressaltar que 

tais descrições são atravessadas por inúmeras subjetividades, porque “o que chamamos 
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de nossos dados são realmente nossa própria construção das construções de outras 

pessoas” (GEERTZ, 1978, p. 19). 

Levando em consideração que a cultura é pública e contextual, e que consiste 

em estruturas de significado socialmente estabelecidas, Geertz afirma que um dos 

objetivos da antropologia é o alargamento do universo do discurso humano (GEERTZ, 

1978, p. 24), sem deixar de considerar que os textos antropológicos são interpretações 

de segunda e terceira mão: “trata-se, portanto, de ficções; ficções no sentido de que são 

'algo construído', 'algo modelado' - o sentido original de fictio - não que sejam falsas, 

não fatuais ou apenas experimentos de pensamento” (GEERTZ, 1978, p. 25-26). 

 No capítulo 9, intitulado Um Jogo Absorvente: Notas sobre a Briga de Galos 

Balinesa, Geertz demonstra de forma paradigmática uma “descrição densa” de sua 

etnografia realizada com sua esposa em 1958 em uma aldeia balinesa, onde pretendiam 

estudar como antropólogos. Ao longo do texto, são descritos diversos aspectos dessa 

experiência, tais como a aproximação com os balineses, a briga de galos, a abordagem 

da polícia, a reação da aldeia, a aceitação da comunidade, o caráter do jogo, os tipos e 

valores das apostas, a relação com o comércio, a dominação masculina, o divertimento 

semelhante a um esporte, o aspecto monetário. Discutindo tal “acontecimento humano 

paradigmático”, o autor conclui que “a cultura de um povo é um conjunto de textos, 

eles mesmos conjuntos, que o antropólogo tenta ler por sobre os ombros daqueles a 

quem eles pertencem” (GEERTZ, 1978, p. 321). Apesar de todas as dificuldades, 

Geertz aponta que: 

Da mesma forma que nos exercícios familiares de leitura atenta, 

pode-se começar em qualquer lugar, num repertório de formas de 

uma cultura, e terminar em qualquer outro lugar. Pode-se 

permanecer, como eu, numa única forma, mais ou menos limitada, e 

circular em torno dela de maneira estável. Pode-se movimentar por 

entre as formas em busca de unidades maiores ou contrastes 

informativos. Pode-se até comparar formas de diferentes culturas a 

fim de definir-lhes o caráter para um auxílio mútuo. Entretanto, 

qualquer que seja o nível em que se atua, e por mais intrincado que 

seja, o princípio orientador é o mesmo: as sociedades, como as vidas, 

contêm suas próprias interpretações. É preciso apenas descobrir o 

acesso a elas (GEERTZ, 1978, p. 321). 
 

 Sobre esse poder de definir e nomear o que seria cultura ou não, é muito 

relevante o papel da antropologia e seus profissionais para a consolidação desta área de 

estudos, conferindo autoridade tanto pelo conhecimento quanto pela experiência. 

Pensando a autoridade etnográfica na antropologia social do século XX, James Clifford 

aborda o contexto de um debate político-epistemológico sobre a escrita e a 
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representação da alteridade, levantando os questionamentos da ciência da observação 

participante. Sobre esses estudos, o autor afirma: 

Os contornos de tal teoria são problemáticos, uma vez que a prática 

de representação intercultural está hoje mais do que nunca em 

cheque. O dilema atual está associado à desintegração e à 

redistribuição do poder colonial nas décadas posteriores a 1950, e às 

repercussões das teorias culturais radicais dos anos 60 e 70. Após a 

reversão do olhar europeu em decorrência do movimento da 

“negritude”, após a crise de conscience da antropologia em relação a 

seu status liberal no contexto da ordem imperialista, e agora que o 

Ocidente não pode mais se apresentar como o único provedor de 

conhecimento antropológico sobre o outro, tornou-se necessário 

imaginar um mundo de etnografia generalizada” (CLIFFORD, 2002, 

p. 18-19). 
 

 Mesmo existindo há décadas, esse debate continua contemporâneo graças aos 

movimentos de resistência e luta contra a colonialidade, mas pensando sobre a escrita 

etnográfica e suas estratégias específicas de autoridade e legitimação, Clifford 

questiona: 

Se a etnografia produz interpretações culturais através de intensas 

experiências de pesquisa, como uma experiência incontrolável se 

transforma num relato escrito e legítimo? Como, exatamente, um 

encontro intercultural loquaz e sobredeterminado, atravessado por 

relações de poder e propósitos pessoais, pode ser circunscrito a uma 

versão adequada de um “outro mundo” mais ou menos diferenciado, 

composta por um autor individual? (CLIFFORD, 2002, p. 21) 

 

 Importante ressaltar que tais dilemas continuam atuais não só no campo da 

antropologia como em outros cursos universitários, pelo menos os ligados às ciências 

humanas. “O que emergiu durante a primeira metade do século XX com o sucesso do 

pesquisador de campo profissional foi uma nova fusão de teoria geral com pesquisa 

empírica, de análise cultural com descrição etnográfica” (CLIFFORD, 2002, p. 22). 

Essa tradição de conhecimento começou na universidade e posteriormente seguiu a 

partir da pesquisa de campo56, pois “a cultura era pensada como um conjunto de 

comportamentos, cerimônias e gestos característicos possíveis de registro e explicação 

por um observador treinado” (CLIFFORD, 2002, p. 28). Dessa maneira, alguns padrões 

de pesquisa foram sendo estabelecidos, como a proposta de que “(...) o pesquisador de 

campo deveria viver na aldeia nativa, usar a língua nativa, ficar um período de tempo 

                                                        
56 Antes do final do século XIX havia algumas diferenças entre o etnógrafo e o antropólogo, mas não 

abordaremos aqui por estarmos destacando as semelhanças em termos de performance e atuação. 
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suficiente (mas raramente especificado), investigar certos temas clássicos, e assim por 

diante” (CLIFFORD, 2002, p. 28). 

 Citando nomes como Bronislaw Malinowski, Margaret Mead, Radcliffe Brown, 

Evans Pritchard, o autor vai fazendo um apanhado das características da etnografia 

baseada na observação participante científica, como, por exemplo, a identificação de 

uma estrutura social, a análise de determinados rituais, o reconhecimento de algumas 

instituições específicas, a ênfase no poder de observação, o uso da língua nativa mesmo 

sem dominá-la etc. A busca pelo novo, a curiosidade investigativa, a capacidade de 

interpretação, uma presença participativa, um contato sensível e uma relação de 

afinidade emocional por parte dos pesquisadores também estavam embutidas em tais 

atividades. 

A antropologia interpretativa desmistifica muito do que 

anteriormente passara sem questionamento na construção de 

narrativas, tipos, observações e descrições etnográficas. Ela contribui 

para uma crescente visibilidade dos processos criativos (e, num 

sentido amplo, poéticos) pelos quais objetos “culturais” são 

inventados e tratados como significativos (CLIFFORD, 2002, p. 39). 

 

 Pensando como se dá a autorização desses discursos etnográficos e suas 

interpretações, Clifford afirma que “um modo familiar de autoridade é gerado a partir 

da afirmação de que se estão representando mundos diferentes e significativos. A 

etnografia é a interpretação das culturas” (CLIFFORD, 2002, p. 40). Tais formas de 

conhecimento, construídas não apenas pelas análises dos antropólogos mas também 

pela ajuda fundamental dos informantes nativos, vão sendo registradas através de 

anotações de campo, que posteriormente viram narrativas escritas lançadas em livros, 

por exemplo. Mesmo passando por muitas reformulações ao longo dos anos, essa 

atuação antropológica ainda hoje sofre críticas e resistências de diversos setores, dentro 

e fora da universidade, sendo amplamente discutida dentro do campo da antropologia e 

gerando disputas de saberes e poderes. 

 Dessa forma, a partir de Clifford Geertz e James Clifford entendemos o trabalho 

etnográfico além da escrita, pensando outras formas de registro que seguem essa 

inspiração, que, no caso dos trabalhos audiovisuais de Guel Arraes e Hermano Vianna, 

envolvem, além de uma pesquisa bibliográfica, a performance da apresentadora, a 

criação do roteiro, determinados enquadramentos, escolha de figurino etc, elementos 

que conformam a imagem e detalham uma ideia de “trabalho de campo”. Estas 

atividades, por mais que não sejam consideradas métodos de pesquisa da antropologia 
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clássica, encontram nela grande fonte de inspiração, atualizando tais modelos e gerando 

conteúdos midiáticos para a televisão. 

É importante salientar, antes de qualquer coisa, que não estamos dizendo, nesta 

tese, que Regina Casé é, de forma simplista, uma “antropóloga”, uma “viajante 

naturalista” ou uma “Exploradora social”. Entendemos que se trata de uma escolha 

performatizadora, de um parâmetro que garante um respaldo positivo para certas 

práticas. Para entender a deslizante concepção de “antropologia”, trilhamos três 

caminhos de compreensão da categoria: i) aquela que compreende a antropologia no 

sentido romântico que marcou o início da disciplina, em que o antropólogo era 

equiparado a um desbravador, viajante, expedicionário, lidando com o desconhecido, 

com o exótico e exercendo um lugar-chave de tradutor; ii) a que acabou se consolidando 

no senso comum da modernidade ocidental, que enxerga o etnógrafo como alguém que 

faz trabalho de campo e que lida com a alteridade, com a diferença, alguém que institui 

a diferença dentro de parâmetros de reconhecimento; iii) e, por fim, vamos pensar a 

antropologia nesta tese também como uma projeção da figura de Hermano Vianna, 

mestre e doutor em Antropologia Social, com vivência acadêmica, na performance 

pública de Regina Casé, que atuaria como uma espécie de alter ego/espelho desse 

produtor, um antropólogo diplomado, também um narrador expedicionário, um 

cartógrafo da alteridade, vide a construção narrativa de suas pesquisas de mestrado e 

doutorado no PPGAS Museu Nacional UFRJ sobre o mundo do funk carioca e o mundo 

do samba, respectivamente. 

 Para entrar na discussão das influências antropológicas na trajetória de Regina 

Casé como apresentadora mais especificamente, precisamos apresentar brevemente 

duas trajetórias fundamentais para a construção de suas performances, sendo elas a do 

antropólogo e criador de programas para televisão, Hermano Vianna, e a do diretor de 

núcleo da Rede Globo, Guel Arraes. Ressaltamos que não pretendemos realizar uma 

biografia completa de tais profissionais, mas apenas destacar determinados aspectos e 

momentos importantes para as finalidades de análise desta pesquisa. 

 Essas performances descritas estão ligadas à antropologia para conferir 

autoridade e legitimidade perante ao público e foram construídas conjuntamente por 

esse trio de Regina Casé, Hermano Vianna e Guel Arraes, onde os dois últimos57 trazem 

                                                        
57 Tanto Hermano quanto Guel são figuras geralmente encontradas nos bastidores das atrações, não 

tendo uma preocupação aparente quanto à construção de suas figuras públicas, diferentemente do caso 
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sua bagagem etnográfica (tanto pela formação acadêmica quanto pela trajetória 

profissional posterior) e transformam em programas de televisão. Tais práticas 

antropológicas atravessadas pelos formatos midiáticos e audiovisuais dão ênfase nas 

mediações culturais, como veremos a seguir. 

 Em entrevista de 201658, Regina Casé, ao se referir ao grupo com quem trabalha 

há 30 anos, faz uma declaração no tom de brincadeira sobre uma autodenominação de 

seu trio com Hermano e Guel, que retomamos aqui para contribuir com nossa discussão: 

O grupo da gente, há 30 anos, fazia Programa Legal, Brasil Legal, 

Minha periferia, Minha periferia é o mundo, eu ia pra Angola, 

Moçambique, México, França (...) Acho que é a primeira vez que eu 

tô no estúdio, nesses 6 anos com o Esquenta!, a gente achava que nem 

ia se adaptar, porque o grupo todo, é o que a gente brinca, de 

antropólogos descalçcos, a gente gostava de chegar nos lugares, 

descobrir as coisas e tal. A gente adorou o estúdio mas ficava sempre 

aquela saudade, de voltar pra estrada, pra rua (...) (grifos nossos). 
 

 Em tal afirmação, destacamos alguns aspectos que são comumento relacionados 

à antropologia: a dimensão do “descobrimento”, da viagem para lugares diferentes, de 

conhecer novas expressões e manifestações culturais, pensando tanto no contexto 

nacional quanto internacional. Sabemos que há uma variedade de condutas que podem 

desempenhar os antropólogos, pois existem múltiplas formas de atuação nesse campo, 

porém evidenciamos aqui, nesse primeiro momento, àquela relacionada ao pesquisador 

que faz relatos de viagem, escreve diários de campo, redige relatórios sobre suas 

experiências, gerando como resultado mapeamentos, cartografias, comparações, 

análises e, consequentemente, dados empíricos. 

Interpretamos o termo “descalços”, citado na declaração de Regina, como uma 

referência a um tipo de antropólogo que não usa sapatos e meias, tanto no sentido da 

humildade (que também tem relação com a religião, onde em determinados lugares só 

se pode entrar descalço), quanto da informalidade, contrário a um ambiente burocrático 

de pesquisa científica. Também nesse sentido, está associado a um contato direto com 

a terra e a natureza, na metáfora de “ter os pés no chão”. Veremos, portanto, como se 

realizaram determinados gestos antropológicos nas trajetórias de Guel Arraes e 

Hermano Vianna, primeiro na universidade e depois nos trabalhos midiáticos, não 

                                                        
de Regina Casé, seja por opção pessoal ou pela posição que ocupa como atriz e apresentadora de 

programas televisivos. 
58Vídeo Regina Casé toma café da manhã com Ana Maria Braga. Disponível em: 

<http://gshow.globo.com/programas/mais-voce/episodio/2016/10/14/regina-case-toma-cafe-da-manha-

com-ana-maria-braga.html#video-5376351> Acesso em 25 jan. 2017. 

http://gshow.globo.com/programas/mais-voce/episodio/2016/10/14/regina-case-toma-cafe-da-manha-com-ana-maria-braga.html#video-5376351
http://gshow.globo.com/programas/mais-voce/episodio/2016/10/14/regina-case-toma-cafe-da-manha-com-ana-maria-braga.html#video-5376351
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seguindo exatamente por suas biografias completas mas destacando alguns aspectos 

relevantes de suas trajetórias. 

 

Guel Arraes 

 Miguel Arraes de Alencar Filho é pernambucano, nascido em Recife (PE) no 

dia 12 de dezembro de 195359. Por conta do exílio de seu pai em 1969, o político Miguel 

Arraes, Guel viveu com a família na Argélia durante três anos e depois se mudou para 

a França, ao ingressar na Universidade de Paris, onde teve grande influência do diretor 

francês Jean Rouch60, com quem trabalhou em filmes etnográficos e documentários, 

misturando seus estudos em antropologia com o cinema. 

Eu vivi em um ambiente extremamente politizado. Acho que o 

interesse pelo cinema veio como uma alternativa para conciliar uma 

identificação, de certo modo, com os ideais políticos do meu pai, e 

com a vontade de todo filho de se diferenciar do pai, seguindo seu 

próprio caminho (ARRAES apud ROCHA, 2008, p. 113). (grifos 

nossos) 

 Ainda neste trecho do depoimento, Guel demonstra certa resistência a uma ideia 

de “arte partidária”, como, por exemplo, os documentários engajados politicamente em 

seu sentido mais estrito, ressaltando que queria aproveitar o “olhar interessado pelas 

manifestações populares que tinha aprendido em casa”, buscando se diferenciar de 

alguma forma daquilo que não o motivava. 

 Em 1980, voltou ao Brasil e continuou trabalhando com cinema, bastante 

influenciado pelo movimento do Cinema Novo. Em 1981, foi contratado pela Rede 

                                                        
59 Em publicação de 12 de dezembro de 2016 no Instagram, Regina parabeniza Guel (que não tem perfil 

em redes sociais) pelo aniversário, com uma foto juntos e a seguinte legenda: “Hoje meu amigo de fé, 

meu irmão, camarada completa mais uma volta em torno do sol! E todos os adjetivos que eu vou usar 

pra ele vão soar antigos... vão parecer de outros tempos, de época..... Sim, porque hoje em dia é muito 

difícil encontrar alguém tão FIEL, tão FIRME, tão LEAL!!!! Te amo Guel! À você toda minha 

ADMIRAÇÃO e GRATIDÃO!”. Acesso em 19 jun. 2018. 
60 Sobre essa parceria de trabalho e inspiração, vale destacar que, enquanto cineasta, Jean Rouch (1937-

2004) estava situado em um campo de tensão acerca da construção de um cinema sobre os africanos 

versus com os africanos, já que ele foi um diretor que realizou extensa filmografia em África produzindo 

representações acerca dos africanos sendo um homem branco francês. Esse campo de tensão dentro da 

cinematografia mundial possui muitas complexidades, com algumas histórias de bastidores que trazem 

críticas à atuação de Rouch. Tais informações foram debatidas em agosto de 2019 no Minicurso Cinema 

Africano pela descolonização das telas, com Janaína Oliveira (FICINE/IFRJ), onde, além do debate, pude 

ver o filme Eu, um negro (1959), de Jean Rouch, e constatar algumas semelhanças com os trabalhos de 

Guel Arraes no sentido da construção de personagens, no olhar que mistura documentário e ficção (por 

mais que particularmente eu não acredite nessa divisão) etc. As polêmicas de Rouch com atores também 

me lembrou os boatos e especulações sobre a relação de Regina Casé com empregados e trabalhadores 

nos bastidores. 
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Globo onde dirigiu algumas novelas, seriados, além de filmes que tiveram repercussão 

no cinema nacional. Seus trabalhos desde então são associados, em geral, ao humor, à 

comédia, ao popular, à mistura de linguagens e expressões culturais (OLIVEIRA, 

2015). Sobre essa relação entre fazer cinema e televisão, evidenciamos as contradições 

de determinadas escolhas e suas consequências para a carreira profissional: 

Na época, ninguém de cinema queria fazer televisão. Eu também não 

me interessava em fazer televisão. Todo o meu currículo era um 

currículo meio metido a besta, de um cinema totalmente 

anticomercial. Mas, eu estava ali duro, sem dinheiro, já tinha feito 

segundo assistente de câmera, já estava meio acostumado a fazer 

qualquer coisa. Fiquei, então como estagiário e fui me deixando 

levar. Parecia até que tinha baixado um santo, porque, até então, era 

impensável para mim fazer televisão na Globo. Filho de Arraes, tendo 

feito cinema com Jean Rouch, sendo amante do Cinema Novo, 

parecia tudo ao contrário. Às vezes, eu tenho a sensação que eu vivo 

correndo, de alguma maneira, em busca de uma unidade que me 

permita um reencontro com essas minhas primeiras experiências 

(ARRAES apud ROCHA, 2008, p. 115) (grifos nossos) 

 Dentre as diversas obras realizadas em sua trajetória audiovisual, destacamos 

algumas: o seriado Armação Ilimitada (1985); o programa TV Pirata (1988-1992); o 

quadro Retrato Falado61 (2000-2005), exibido no Fantástico; os filmes O Auto da 

Compadecida (1999), Caramuru – A invenção do Brasil (2000), Lisbela e o Prisioneiro 

(2003), a série A Grande Família (2001-2014) etc. Lembramos também que todos os 

programas apresentados por Regina Casé foram realizados em parceria com Guel 

Arraes, fazendo parte de seu núcleo de direção. Sobre os ideais partilhados em comum, 

evidenciamos o seguinte trecho: 

No início, era como se a gente fosse um pouco contra a televisão, mas, 

aos poucos, a televisão foi, também, absorvendo nossas propostas e 

fomos virando gente de televisão mesmo. Regina (Casé), por 

exemplo, é totalmente contra a TV a cabo. Ela acha que isso não tem 

nada a ver com o Brasil. Para ela, a TV aberta é o meio que mais 

congrega e é nela que está a verdadeira discussão da cultura popular 

brasileira. A Regina é muito enfática e inteligente na defesa da 

televisão como uma das coisas mais importantes do Brasil. Foi 

preciso esse tipo de compreensão da TV para que a gente não se 

tornasse um grupinho que faz apenas programas pra TV Cultura. Por 

que decidimos fazer programas para a Globo? Eu acho que há, nessa 

decisão, uma motivação também ideológica, uma convicção de que a 

televisão é um lugar realmente privilegiado de atuação. A televisão 

não é tanto um lugar para formar talentos, é mais um lugar para 

                                                        
61 Para mais informações sobre este quadro, ver a dissertação de mestrado de Marina Caminha, intitulada 

Retrato Falado: uma fábula cômica do cotidiano (Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2007). 
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revelar talentos. De uma maneira ou de outra, todas essas pessoas, ao 

entrarem na TV, já tinham um trabalho em outras áreas com muita 

personalidade e, de certa maneira, suas posturas foram mantidas. 

Todo nosso trabalho sempre foi orientado pela preocupação em tentar 

transformar nossas propostas de criação em programa de audiência e 

com produção viável no dia-a-dia da TV (ARRAES apud ROCHA, 

2008, p. 118). (grifos nossos) 

 Sobre esse aspecto em particular, trazemos as informações de pesquisas sobre 

o Núcleo Guel Arraes (NGA), realizadas por Yvana Fechine e Maria Eduarda da Mota 

Rocha. De acordo com as autoras, esse grupo possui uma estrutura de sentimentos, no 

sentido estabelecido por Raymond Williams, que inclui valores, dimensão afetiva e 

tipos de sociabilidade, estabelecendo uma relação entre o grupo, sua geração e a 

sociedade. Segundo as pesquisadoras, essa formação do Núcleo e seus desdobramentos 

revelam a forma de um projeto estético-político, que buscava superar a dualidade na 

concepção de cultura (alta e baixa cultura, erudita e de massa etc.) e articular artistas e 

intelectuais da produção independente, discutindo, de certa maneira, cultura e política, 

porém tentando conciliar os índices de audiência com o reconhecimento de críticos 

especializados (ROCHA, 2013). 

Essa noção de grupo, discutida por Williams, tem como características 

“práticas, atividades, princípios e valores compartilhados, assim como o prazer estético, 

cultivados no convívio em um certo espaço social, da afeição e dos seus 

relacionamentos pessoais, posições sociais e ideias implícitas” (FECHINE, 2008, p. 

26). No núcleo mais atuante desses criadores, estariam inicialmente nomes como 

Cláudio Paiva, Jorge Furtado, João Falcão, Hermano Vianna, Regina Casé, Pedro 

Cardoso, Luiz Fernando Guimarães. Alguns artistas de outros grupos também 

influenciavam e participavam dos trabalhos, tais como os atores do Asdrúbal Trouxe o 

Trombone e os jornalistas e redatores do Casseta Popular e Planeta Diário (FECHINE, 

2008). 

Sobre as influências entre os grupos de televisão e de teatro naquela época, 

Yvana62 comenta que “essa rede de relações pessoais e profissionais que se forma entre 

                                                        
62 Nesta tese, optamos por citar o primeiro nome no caso das pesquisadoras, para marcar seu gênero. 

Sabemos que mesmo sendo autoras de metade dos artigos científicos do país, nós, enquanto mulheres, 

continuamos sendo menos citadas que os homens na universidade. Ver mais em: 

<https://www.metropoles.com/vida-e-estilo/feminismo/mulheres-sao-autoras-de-50-dos-artigos-

cientificos-publicados-no-pais> Acesso em 29 jun. 2018. O machismo estrutural afeta toda a sociedade, 

logo a comunidade acadêmica não seria exceção. A própria ideia de sobrenome como fator de citação 

acaba corroborando com uma prática que, em geral, destaca o último, que, para mulheres então casadas, 

significa colocar o sobrenome da família do marido e não o próprio. 

https://www.metropoles.com/vida-e-estilo/feminismo/mulheres-sao-autoras-de-50-dos-artigos-cientificos-publicados-no-pais
https://www.metropoles.com/vida-e-estilo/feminismo/mulheres-sao-autoras-de-50-dos-artigos-cientificos-publicados-no-pais


74 
 

atores e autores vinculados aos movimentos teatrais alternativos (...) é fundamental na 

formação do grupo que sustentou as iniciativas pioneiras do Núcleo” (FECHINE, 2008, 

p. 41). Como características gerais do NGA, destacam-se a “montagem expressiva, 

auto-referencialidade, apresentação do processo como produto e apelo à inversão” 

(FECHINE, 2008, p. 65). Também acrescentamos, pelo viés do experimentalismo, a 

tentativa de desconstruir a televisão por dentro e a busca pela representação dos 

anônimos e periféricos (ROCHA, 2008). 

Pensando o contexto da indústria cultural no Brasil dos anos 1980 e 1990, 

“tratamos de grupos que, de algum modo, questionaram as instituições que os tornou 

possível, mas sem a pretensão de mudá-las radicalmente, ainda que movidos pela 

ambição de renová-las na direção que julgavam mais positiva” (FECHINE, 2008, p. 

32). Tal ambiguidade também é uma característica que destacamos no que diz respeito 

à trajetória do trio de “antropólogos descalços” já mencionado. 

É importante destacar, dentro deste contexto televisivo brasileiro, a construção 

e difusão do “padrão Globo de qualidade”, “associado, inicialmente, à excelência 

técnica na difusão da sua programação, ao seu êxito empresarial e ao seu 

profissionalismo técnico-estético” (FECHINE, 2008, p. 21), além de ter sido 

favorecido pela fidelidade da emissora aos governos militares, 

recompensada não apenas com as verbas das propagandas oficiais, 

mas também com pesados investimentos na infra-estrutura necessária 

à expansão da televisão para todo o território brasileiro (FECHINE, 

2008, p. 21). (grifos nossos) 
 

Maria Eduarda analisou o NGA e a reconstrução da imagem da TV Globo, 

através de uma mudança estratégica por conta do desgaste de sua imagem nos anos 

1980 devido a questões políticas. O NGA, criado em 1991, trouxe experimentações 

estéticas que contribuíram para ganhos de imagem à Globo, mais do que aumento de 

audiência: “Ele permite a diferenciação entre o “padrão de qualidade” da emissora e as 

demais TVs, tentadas a apelar para a pornografia e o sensacionalismo, e assim se 

converterem em alvos preferenciais dos mais críticos” (ROCHA, 2013, p. 107). 

Segundo a autora, na disputa por audiência, muitos programas de diversas emissoras 

apelavam trazendo polêmicas sensacionalistas para a televisão. Em relação à 

consolidação do NGA, Yvana a descreve 

como um espaço de criação no qual coexistem hoje a preocupação 

tanto com a experimentação formal quanto com a difusão de 

conteúdos que estimulem a crítica social (desigualdades econômicas, 

costumes, preconceitos raciais e de classe etc.) e a afirmação cultural. 
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Seu projeto ético-estético é pautado, por um lado, pela deliberação 

em reinterpretar a realidade social e a produção cultural do País a 

partir da perspectiva do não-oficial, do popular e do periférico. O 

Núcleo assume, por outro lado, a clara ambição de fazer do seu 

experimentalismo formal uma “marca” da Rede Globo e, ao mesmo 

tempo, uma estratégia de legitimação do próprio grupo dentro da 

emissora. (FECHINE, 2008, p. 49) (grifos nossos) 
 

 Fica nítido, tanto pelos programas quanto pelas declarações dos envolvidos nas 

atrações, um projeto de “visibilidade afirmativa”, cuja “proposição estética é 

estreitamente ligada com o que entendem como uma “atuação política” – ao menos, a 

possível – no interior da Rede Globo e da própria lógica da indústria cultural” 

(FECHINE, 2008, p. 62). Essa é uma das ambiguidades, talvez a maior delas, no que 

diz respeito ao trabalho de tais profissionais, composto por pessoas consideradas de 

vanguarda artística em suas áreas de atuação, inseridos em uma emissora representante 

da indústria cultural brasileira, “que dita o primado da rentabilidade e o predomínio dos 

formatos” (ROCHA, 2008, p. 125). 

 No âmbito da indústria cultural, é importante trazer a reflexão de Maria Eduarda 

sobre a proletarização do trabalho artístico, onde os criadores, de alguma maneira, 

trabalham sob encomenda: 

Isto é, ele disponibiliza a sua força de trabalho para que os 

controladores dos meios de produção decidam o que fazer com ela. 

Mesmo que a ideia parta dele, ela terá que ser negociada com os que 

controlam aquele poder técnico e financeiro que viabiliza a produção, 

em última instância. A margem de autonomia do criador depende da 

rentabilidade de seu trabalho para a empresa. Ela tende a se expandir 

quanto mais o próprio criador internalizar a necessidade de converter 

a mercadoria cultural em dinheiro e em prestígio, de modo que se 

dilui a oposição entre aqueles controladores e os criadores na medida 

em que comungam os objetivos políticos e econômicos da empresa 

(ROCHA, 2008, p. 119). 

 Concordamos que o contraponto e uma das possíveis saídas para tal impasse 

seria a democratização da mídia no país, para ampliar os lugares de fala e sua 

visibilidade de maneira mais orgânica e efetiva. Voltaremos neste ponto na segunda 

parte da tese, mas já deixamos registrada esta contradição das iniciativas da emissora, 

que, ao acumular poder simbólico e econômico, produz assimetria e legitima interesses 

mercadológicos e políticos (ROCHA, 2008). Ao refletir sobre o pós-mordenismo, 

Jameson o define como “este tempo em que as vanguardas artísticas, sem o horizonte 

da revolução, são convertidas em fornecedoras de signos para o mercado e a política” 
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(JAMESON apud ROCHA, 2008, p. 125). Esse é um exemplo de que muitas vezes as 

semelhanças não são meras coincidências. 

 “Neste sentido, se contribuiu fortemente para a consagração cultural da 

periferia, ao falar em seu nome, a Globo não deixa de ajudar a produzir o seu 

silenciamento” (ROCHA, 2013, p. 573). Aprofundaremos tal discussão sobre a mídia 

no segundo capítulo, por enquanto seguimos com a trajetória de outro “antropólogo 

descalço”, esse que, por mais que possa tirar os sapatos, não esconde o habitus de sua 

formação acadêmica quando aparece publicamente. 

 

Hermano Vianna 

 Hermano Vianna Junior nasceu no dia 2 de abril63 de 1960 em João Pessoa (PB), 

vivendo a infância em Brasília e a juventude no Rio de Janeiro. Fez graduação em 

Ciências Sociais na Universidade Federal Fluminense, além de mestrado e doutorado 

no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social na Universidade Federal do 

Rio de Janeiro. Sua dissertação de mestrado sobre o funk, intitulada O Baile Funk 

Carioca: Festas e Estilos de Vida Metropolitanos, defendida em 1987, foi 

posteriormente publicada como o livro O Mundo Funk Carioca. Já sua tese de 

doutorado sobre o samba, defendida em 1994, foi lançada como o livro O mistério do 

samba64, em 1995. Ao desenvolver suas pesquisas no campo da antropologia sobre 

músicas consideradas populares, já demonstrava seu interesse também pelas festas, pela 

mediação cultural, pelas misturas e encontros proporcionados pela cultura (OLIVEIRA, 

2015). 

 Foi um dos criadores do site Overmundo (2006) e um dos apresentadores do 

programa Navegador (2013-2014), exibido no canal GloboNews; ambos os trabalhos 

com parceria de Ronaldo Lemos, José Marcelo Zacchi e Alexandre Youssef. Foi 

                                                        
63 Hermano não possui perfil em redes sociais, mas aparece de vez em quando no Instagram de Regina. 

A informação sobre sua data de aniversário, por exemplo, aparece numa publicação de 2 de abril de 2017 

com uma foto dos dois juntos jovens na praia e a seguinte legenda: “Olha isso! Nossas pernas! Nossos 

pés! Juntos!!! É assim que a gente caminha há mais de 30 anos! Apesar dele tentar me levar à loucura e 

da gente brigar todo santo dia temos a amizade mais amorosa que existe! Eu já troquei de namorado, de 

cidade, de marido, de trabalho... mas não troco de Hermano!!! Como é que pode as duas pessoas mais 

diferentes do mundo de repente virarem praticamente a mesma pessoa!?!?! Isso acontece com a gente! 

Muitas pessoas vão e vem, mas ele fica, ele sempre está assim ao meu lado! Ele não é só meu irmão, ele 

é o meu Hermano! Feliz aniversário meu fofolete cabeçudo! Viva #hermanovianna !” Acesso em 19 jun. 

2018. Grifos nossos. 
64 Segundo Regina Casé, que contou isso em um dos episódios do programa Esquenta!, a origem do 

mesmo estaria neste livro de Hermano Vianna. 

https://www.instagram.com/explore/tags/hermanovianna/


77 
 

colunista semanal do jornal O Globo na seção Cultura (2010-2015) e atuou como 

consultor de novelas, como em Cheias de Charme (2012), ao trazer sua experiência 

com artistas da música popular brasileira, como o tecnobrega, e em Geração Brasil 

(2014), ao trazer a questão da tecnologia e suas interações sociais (OLIVEIRA, 2015). 

Em 2014, recebeu a Medalha da Ordem do Mérito Cultural, na classe Cavaleiro65. 

 No comparativo com Guel e Regina, Hermano é o que menos aparece 

publicamente, mesmo quando seus trabalhos estiveram no ar. Em entrevista66 antes da 

estreia como apresentador do Navegador, já declarou: “Tenho essa postura mais 

discreta desde sempre. Não é frescura, eu apenas gosto de ficar observando tudo dos 

bastidores. O meu grande interesse é o outro” (grifos nossos). O programa abordava 

questões de comportamento, novas tecnologias, música, política e informações sobre a 

sociedade de maneira geral e foi sua primeira aparição como apresentador, apesar de 

trabalhar com televisão desde o final dos anos 1980: “A questão vai além da timidez: eu 

não gosto mesmo de me ver na tela”. Nessa mesma entrevista, comenta como conheceu 

Regina Casé: 

Conheci a Regina em uma exposição do ex-marido dela, o (artista 

multimídia) Luiz Zerbini. Fomos apresentados e ela me elogiou pelo 

Africa Pop, documentário que fiz na Manchete, e disse que estava 

lendo meu livro O Mundo Funk Carioca. Na época, ela estava 

utilizando referências do livro para criar um personagem para o TV 

Pirata. Nos aproximamos e começamos a ver nossas afinidades 

artísticas. Fui o primeiro a levá-la a um baile funk, enquanto ela me 

levava para festas inusitadas, como um casamento cigano (risos). O 

humorístico acabou. E em uma reunião com o Daniel Filho (diretor 

artístico da Globo na época), ela falou sobre o Programa Legal 

(1991), nossa primeira parceria. (grifos nossos) 

 Ao longo dos anos, em diversas entrevistas em jornais e matérias67, Hermano 

tem se posicionado constantemente em defesa da cultura popular: “Encontro no funk 

muitos elementos que o tornam superior a uma sub-MPB que tentam me empurrar como 

música de qualidade”. Em relação à periferia, tem a mesma postura: “O pop periférico 

                                                        
65 Matéria Ordem do Mérito Cultural premia 26 personalidades e 4 entidades. Disponível 

em: <http://www.cultura.gov.br/noticias-destaques1/-

/asset_publisher/2yVVERAAql7M/content/ordem-do-merito-cultural-premia-26-personalidades-e-4-

entidades/10883> Acesso em 18 jun. 2018. 
66 Matéria Criador do Esquenta! perde a timidez e vira apresentador na Globo News. Disponível 

em: <http://diversao.terra.com.br/tv/criador-do-esquenta-perde-a-timidez-e-vira-apresentador-na-globo-

news,315d12d4f1362410VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html> Acesso em 18 jun. 2018. 
67 Matéria O abacaxi da cultura. Disponível em: <https://alias.estadao.com.br/noticias/geral,o-abacaxi-

da-cultura-imp-,995433> Acesso em 19 jun. 2018. 

http://www.cultura.gov.br/noticias-destaques1/-/asset_publisher/2yVVERAAql7M/content/ordem-do-merito-cultural-premia-26-personalidades-e-4-entidades/10883
http://www.cultura.gov.br/noticias-destaques1/-/asset_publisher/2yVVERAAql7M/content/ordem-do-merito-cultural-premia-26-personalidades-e-4-entidades/10883
http://www.cultura.gov.br/noticias-destaques1/-/asset_publisher/2yVVERAAql7M/content/ordem-do-merito-cultural-premia-26-personalidades-e-4-entidades/10883
http://diversao.terra.com.br/tv/criador-do-esquenta-perde-a-timidez-e-vira-apresentador-na-globo-news,315d12d4f1362410VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html
http://diversao.terra.com.br/tv/criador-do-esquenta-perde-a-timidez-e-vira-apresentador-na-globo-news,315d12d4f1362410VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html
https://alias.estadao.com.br/noticias/geral,o-abacaxi-da-cultura-imp-,995433
https://alias.estadao.com.br/noticias/geral,o-abacaxi-da-cultura-imp-,995433
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e a politização cultural periférica - que não mantêm relações harmoniosas entre si - são 

as principais novidades culturais brasileiras das duas últimas décadas”. Sobre a 

autenticidade de manifestações populares, na questão tradição versus inovação, 

também é incisivo: “Não tem quem me convença que há um fundamento estético único 

a partir do qual podemos decretar o empobrecimento ou o enriquecimento das criações 

humanas”. Em relação ao surgimento da “classe C”, aponta mais uma vez para a 

diversidade: 

Quando dizemos “nova classe média” estamos pensando num grupo 

extremamente heterogêneo em termos de estilos de vida e visões de 

mundo. Há de tudo nela: pastores de igrejas evangélicas, DJs de 

tecnobrega, militantes de coletivos periféricos, donos de lan houses, 

etc. O rótulo impreciso tenta dar conta de uma grande transformação 

da sociedade brasileira, ainda não analisada devidamente. (grifos 

nossos) 

 Nesse sentido, sua atuação na área cultural considera importante a articulação 

com as políticas de Estado, que precisam dialogar “com o que já acontece em cada 

lugar, possibilitando uma melhor circulação de informações e contribuindo para 

ampliações de horizontes de maneiras de fazer arte”, destacando que muitas vezes essas 

condições de criação são precárias. Faz críticas inclusive às ações governamentais 

relacionadas à cultura: 

(…) a política cultural já seria de grande valor se não atrapalhasse o 

que já existe. O governo tem enorme dificuldade para criar e 

implantar política cultural. Mas política anticultural é corriqueira. 

Como a proibição dos bailes funk quando a música estava nascendo, 

empurrando-a para dentro de morros controlados pelo tráfico armado. 

O “funk proibidão” foi produto dessa ação anticultural do poder 

público. (grifos nossos) 

 Hermano já se posicionou sobre o lugar de intelectual que geralmente ocupa, 

em sua coluna em O Globo (no texto Bateria arrebenta, com o subtítulo: “Dos 

programas que ajudei a criar na TV, ‘Esquenta’ é o mais longevo”) 68, afirmando que 

faz entretenimento para televisão, pois muitos convites acadêmicos para eventos o 

encaminhavam para discussões sobre antropologia visual: 

Sempre em lugares “inteligentes” sou apresentado como antropólogo, 

autor de livros. Estranho: meu trabalho principal, de tantos anos, é 

ignorado. Então um pedido: está liberado, podem dizer que sou 

                                                        
68 Publicado em 11 de abril de 2014. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/cultura/bateria-

arrebenta-12159051> Acesso em: 19 jun. 2018. 

https://oglobo.globo.com/cultura/bateria-arrebenta-12159051
https://oglobo.globo.com/cultura/bateria-arrebenta-12159051
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criador de TV muito popular. Nenhuma vergonha; é grande honra 

(grifos nossos). 

 Desse mesmo texto, importante destacar outro trecho que contribui para nossa 

análise, que demonstra mais explicitamente a questão da viagem, fundamental para 

entender a performance de antropóloga que Regina Casé muitas vezes desempenha: 

Uma das características do grupo com o qual trabalho há mais de duas 

décadas na Globo é dar o recado e partir para a próxima. Não 

conseguimos ficar parados no mesmo lugar. Somos viciados em 

novas ideias. Talvez por isso nossos programas anteriores sempre 

envolveram muitas viagens (grifos nossos). 

 Em relação à parceria com Regina Casé, Hermano fez uma declaração em 

entrevista69 sobre a comemoração de um ano do programa Navegador que nos ajuda a 

entender a importância desse encontro para os programas que vieram a ser criados 

depois: “Quando eu conheci a Regina, meu futuro estava traçado para ser antropólogo 

e seguir carreira acadêmica. E ela é responsável por me levar para a televisão. A partir 

daí, fizemos uma série de programas que são crônicas da transformação da sociedade 

brasileira ao longo dos anos”. 

 Ainda em seu campo de atuação, na publicação Inteligência artificial 

antropófoga 70 em seu blog pessoal, Hermano Vianna traz uma definição sobre ser 

antropólogo que contribui bastante para nossa análise: 

Sou antropólogo. Os antropólogos são seres estranhos, escolheram 

trabalhar não com big data, mas com small data: nosso método 

principal de pesquisa é o “trabalho de campo”, imersão por período 

longo de tempo na vida cotidiana de um grupo pequeno de pessoas, 

mesmo quando estudamos em grandes cidades, com suas culturas 

complexas e heterogêneas. O contato face a face é a ferramenta 

principal para nossas melhores descobertas (grifos nossos). 

 Ao afirmar que “antropólogos são seres estranhos”, tal citação de Hermano 

Vianna corrobora com a análise presente nesta pesquisa, ao afirmar que tal formação 

acadêmica, em sua concepção clássica, remonta aos descobridores e/ou desbravadores, 

que descobrem coisas ao redor do mundo, tal como os viajantes naturalistas, seguindo 

os moldes dos antropólogos do século XIX. Sendo assim, um de seus principais 

                                                        
69  Matéria Navegador completa um ano e recebe Regina Casé em duas edições especiais. Disponível 

em: <http://oglobo.globo.com/cultura/revista-datv/navegador-completa-um-ano-recebe-regina-case-em-

duas-edicoes-especiais-14624919#ixzz3JzMWNzug> Acesso em 20 jun. 2018. 
70 Publicação Inteligência artificial antropófoga. Disponível em: 

<https://hermanovianna.wordpress.com/2017/10/21/inteligencia-artificial-antropofaga/> Acesso em 23 

out. 2017. 

https://hermanovianna.wordpress.com/2017/10/21/inteligencia-artificial-antropofaga/
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trabalhos é a etnografia, esse trabalho de campo que tem relação direta, em sua origem, 

com um caráter expedicionário, de deslocamento, ao se inserir no cotidiano das pessoas 

a serem pesquisadas. Essas relações com o outro, assim como suas formas de 

construção de alteridade, também são significativas para essa concepção clássica de 

antropologia. 

 Esse aspecto do contato face a face como ferramenta principal também é 

importante de se destacar, pois reforça o caráter de trazer diálogos, através de 

entrevistas, configurando muitas vezes uma observação participante, ao se integrar no 

dia a dia das pessoas a serem pesquisadas. A referência aos estudos da área nas grandes 

cidades, considerando suas sociedades e culturas complexas, diz respeito à antropologia 

urbana e a Gilberto Velho, um dos grandes nomes do campo e que foi seu orientador 

na pós-graduação no Museu Nacional, referência da antropologia brasileira. 

 Uma das tensões a serem exploradas aqui se refere às diferenças no tempo da 

produção do conhecimento científico71 e o tempo da produção televisiva, assim como 

na relação entre a antropologia contemporânea e a antropologia do século XIX. Um dos 

pontos diz respeito ao fato da velocidade da produção televisiva ser muito maior do que 

a produção antropológica, principalmente pela primeira estar inserida na dinâmica da 

indústria cultural e a segunda estar inserida nos moldes da universidade clássica com 

seus ideais iluministas. Talvez por isso, dentre outros motivos, no caso da televisão, 

inúmeras simplificações sejam feitas, o que incide, dentre outras coisas, na 

(re)produção de estereótipos e ratificação de determinados padrões, demonstrando a 

contradição e distância entre discursos e práticas. Esse ponto será aprofundado no 

segundo capítulo. 

 Ainda neste mesmo texto citado, são fornecidas outras informações que 

demonstram sua conexão com as ciências sociais, como, por exemplo: “um dos 

aspectos mais fecundos da reflexão antropológica vem de seu pendor comparativo, 

quando estabelecemos conexões entre costumes de muitas culturas diferentes” (grifos 

nossos). Hermano fez doutorado sanduíche na Northwestern University (EUA), onde, 

por intermédio de Gilberto Velho, teve como orientador Howard S. Becker, referência 

na sociologia da Escola de Chicago: 

Quando cheguei na Northwestern, fiz, com Howie e o 

saudoso Dwight Conquergood, um curso sobre performance e 

                                                        
71 Ver mais em BOURDIEU (1997). 
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ciências sociais. Não era teoria: em todas as aulas tínhamos que fazer 

performances artísticas baseadas em textos de sociologia e 

antropologia.  

Outras declarações nas publicações do blog pessoal, que não são tão explícitas 

quanto essa sobre a relação com a antropologia, também dão pistas para investigação 

de temas relacionados, como identidade, cultura popular, sociedade etc. Um dos 

exemplos é quando afirma sua concepção de cultura, considerando-a “complexa, 

heterogênea. A simplificação - e a homogeneização forçada - é arma inútil para 

qualquer batalha, mesmo a mais bem intencionada. É preciso aceitar o desafio da 

complexidade”72 (grifos nossos).  

Após o fim de seu trabalho como colunista em jornal, os textos publicados no 

blog, recebidos por email pelos assinantes da página, configuram material mais recente, 

importante para essa análise, trazendo informações sobre seus interesses sobre 

tecnologia, inteligência artificial, podcasts, mas sem desconsiderar o repertório 

antropológico, que aparece em diversos momentos, seja nas observações mais 

explícitas ou não, como nesse exemplo do texto sobre inteligência artificial antropófaga 

já mencionado: 

Quando Cláudio Pinhanez me convidou para o colóquio da IBM 

brinquei com ele: temos que inventar uma inteligência artificial 

antropófaga, ou tropicalista. Lembrei os aforismos do Manifesto de 

Oswald: “nunca fomos catequisados, fizemos foi o carnaval”. E o 

carnaval é sim uma outra forma de inteligência, bem artificial (grifos 

nossos). 
 

Algumas publicações, mesmo tendo um caráter mais pessoal, também nos 

ajudam a traçar um perfil de Hermano73, ao afirmar, por exemplo, que “também não 

sabemos como pensamos”, pois “na maior parte de nossas conversas, chutamos 

adoidado, fingimos que estamos entendendo o que os outros falam, fingimos que 

sabemos do que estamos falando (como eu aqui neste blog chutando filosofia ou 

conhecimento sobre IA)” (grifos nossos). Sobre gostos e identidade74, declara: 

Meus gostos mudam a todo instante. E mesmo num único instante, 

não são convictos. Como a minha identidade pessoal remendada, 

mutante, instável. Gosto e não gosto das mesmíssimas coisas ao 

mesmo tempo (raro detestar), mantenho distância de absolutos, faço 

exercícios para me manter afastado de dogmatismos. (grifos nossos) 
 

                                                        
72 Publicação Identidades, do dia 19 de maio de 2018. 
73 Publicação Inteligência? Consciência?, do dia 14 de abril de 2018, onde continuou pensando na 

antropofagia da inteligência artificial desenvolvida em outros textos. 
74 Publicação Outras identidades, do dia 20 de maio de 2018. 
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Em geral75, Hermano Vianna se coloca como mediador e em performances 

públicas se mostra tímido, não marcando necessariamente o lugar do intelectual e 

antropólogo, porém demonstra que é reconhecido e se afirma como pesquisador de 

assuntos populares, no caso, samba e funk. Sendo consultor de vários eventos como 

curador, possui um amplo repertório de assuntos variados do mundo todo, seja música, 

literatura, tecnologia etc. 

Entendemos a partir do livro de Mary Louise Pratt que a ideia de narrativa 

anticonquista coloca estes “intelectuais” em um lugar de suposta neutralidade, como se 

os mesmos não fizessem parte da lógica opressora colonial, com uma postura de que 

“não fazem mal a ninguém”. Mas é preciso ressaltar que mesmo não interferindo 

diretamente em questões políticas e econômicas no sentido mais estrito, a produção de 

imaginários sobre os lugares “conquistados” tem papel simbólico fundamental e 

também conforma mundos, invisibilizando determinadas histórias e enaltecendo outras. 

Após este breve apanhado destas duas trajetórias fundamentais, seguimos 

questionando a reprodução de padrões eurocêntricos e discutindo a formação deste 

campo de conhecimento da antropologia que ainda molda muitas práticas 

contemporâneas. Para tanto, através da análise dos outros programas apresentados por 

Regina Casé, iremos problematizar como sua performance do programa Um pé de quê? 

como viajante naturalista inspirada em Saint-Hilaire se transforma na performance de 

antropóloga vitoriana inspirada em Malinowski e antropóloga urbana inspirada em 

Gilberto Velho, em seus outros trabalhos. A partir de determinados eixos - formato, 

temas recorrentes, raça, identidade, cultura popular, Brasil profundo -, destacamos as 

atrações Programa Legal, Brasil Legal e Esquenta! para demonstrar o caminho 

percorrido pelas narrativas dos programas: da natureza para a raça, da raça para a 

cultura, da cultura para a identidade nacional. 

Ainda em Um pé de quê? percebemos determinadas declarações e momentos 

sobre a natureza mas que também estão relacionadas à cultura e também conformam 

determinada performance, como por exemplo, sobre o olhar do outro, quando são 

exibidos depoimentos de turistas estrangeiros que estavam visitando o Rio e/ou o país 

pela primeira vez, destacando em suas falas as belezas naturais como motivo de 

deslumbramento. Em outro episódio, duas mulheres benzedeiras que colhem os frutos 

                                                        
75 Inseri esse parágrafo após observar sua participação em uma mesa do evento FLIP na FLUP, um 

encontro das festas literárias de Paraty e das periferias, ocorrido em julho de 2019 no Museu de Arte do 

Rio (MAR). 
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para usar as sementes para fabricar sabão no sítio onde moram são “entrevistadas”. 

Seguindo a linha de atuação da apresentadora, a linguagem é coloquial, permeada por 

piadas/brincadeiras ao conversar com as duas senhoras. Em entrevista a um jornal na 

época76, a apresentadora revelou: 

Em Diamantina, tirei fotos, vi a variedade de tecidos, chapéus e postei 

no meu perfil pessoal no Facebook que estava encantada com o 

comércio local. (...) Nós vamos lá para falar sobre as árvores, e elas 

é que nos apresentam tudo. (grifos nossos) 
 

No final de outro episódio, ao trazer o registro de um naturalista sobre a música 

lundu, Regina aparece na Pedra do Sal (RJ), lugar de grandes manifestações da cultura 

negra desde o período da escravidão, para falar da importância do jongo entrevistando 

Tia Maria da Serrinha:“(...) porque parece que a gente tá redescobrindo o Brasil. A 

gente olha o nosso país mas com um olhar estrangeiro”. Ao terminar o programa, são 

mostradas imagens de Regina chamando dois jovens de uma escola particular da zona 

sul do Rio de Janeiro, em visita ao lugar, para aprender algum passo com os integrantes 

do Jongo da Serrinha na Pedra do Sal. 

Ressaltamos que, em relação ao livro/diário de Maria Graham já citado 

anteriormente, a pesquisadora Isadora Silva comenta em artigo como tal obra possui 

uma narrativa sobre diversas temáticas, dentre elas os costumes da época, educação, 

política, escravidão, na qual, mesmo criticando alguns hábitos brasileiros, apoia a 

independência da colônia de Portugal por interesses comerciais da Inglaterra. Em uma 

narrativa em primeira pessoa77, Maria Graham trazia particularidades do cotidiano que 

não estavam nos relatos oficiais. Esse dilema sobre discursos oficiais e não-oficiais, 

trazendo relatos do cotidiano, das pessoas e das culturas, atuando como uma cronista 

                                                        
76 Matéria No novo ano de Um pé de quê? Regina Casé segue estrada real. Disponível em: 

<https://oglobo.globo.com/cultura/revista-da-tv/no-novo-ano-de-um-pe-de-que-regina-case-segue-

estrada-real-3324966> Acesso em: 21 jan. 2019. 
77 Importante destacar que tal relato é de autoria feminina e se difere um pouco dos realizados pelos 

homens da época (como percebemos em Mary Louise Pratt quando destaca os diários de viagem de Maria 

Graham e Flora Tristan). Tais narrativas eram de mulheres brancas que escreviam, mas que estavam 

vinculadas a seus maridos viajantes, sendo europeus em cargos importantes, fator relevante para marcar 

seus posicionamentos. A discussão sobre os conceitos de lugar de fala e interseccionalidade se dará mais 

especificamente na terceira parte, porém é preciso destacar que tal performance no programa em questão 

é realizada por uma mulher brasileira com traços fenotípicos indígenas e nordestinos, que é cisgênero 

heterossexual com mais de 60 anos, e vem de uma classe econômica privilegiada, ou seja, com posições 

que situam a mesma em um determinado lugar. Desse modo, mesmo que, como indica Mary Louise 

Pratt, sejam mulheres que trazem um outro olhar com mais subjetividade, suas narrativas não escapam 

da lente colonial. Esse ponto sobre os limites da representatividade também será discutido 

posteriormente, deixamos por ora esse registro. 

 

https://oglobo.globo.com/cultura/revista-da-tv/no-novo-ano-de-um-pe-de-que-regina-case-segue-estrada-real-3324966
https://oglobo.globo.com/cultura/revista-da-tv/no-novo-ano-de-um-pe-de-que-regina-case-segue-estrada-real-3324966


84 
 

do seu tempo, parece acompanhar também os programas apresentados por Regina Casé 

para além de Um pé de quê?, como veremos. 

Apesar das categorias em análise nesta tese não serem estanques, podemos 

diferenciar alguns programas nos quais cada performance mais aparece. Essa 

abordagem de caráter mais antropológico pode ser visto de forma mais perceptível no 

Programa Legal, com a dimensão da rua mais acentuada e da representação de 

determinados estereótipos, no Brasil Legal com a questão das viagens pelo país e a 

construção de uma ideia de Brasil profundo que não era visto na televisão e no 

Esquenta!, com a tentativa de representar e visibilizar as manifestações populares do 

Brasil no estúdio de gravação, celebrando as diferenças culturais. Em tais atrações, a 

tentativa de valorização do popular, no sentido do que não era mostrado na televisão, 

isto é, o que não era hegemônico, aparece de maneira mais acentuada. 

A seguir, abordaremos algumas situações em que estas questões podem ser 

percebidas, permitindo uma abordagem crítica, de nossa parte, em torno de alguns eixos 

analíticos. São eles: a) questões étnicos-raciais, tendo como foco o programa Esquenta!; 

b) questões de cultura e diversidade, tendo como foco o Programa Legal; c) questões 

de identidade nacional, tendo como foco o programa Brasil Legal. 

 

a) Questões étnico-raciais - Esquenta! episódio Mister Brau 

No programa Esquenta! (2011-2017), o mais recente de sua carreira como 

apresentadora, um dos aspectos ligados aos formatos de inspiração antropológica diz 

respeito às entrevistas com os convidados. Apesar de haver um roteiro a ser seguido 

durante as gravações, se mantinha a postura informal, associada ao improviso, à 

espontaneidade e empatia da apresentadora. Destacamos que às vezes era nítido o 

improviso acontecendo, afinal a equipe ficava gravando por longos períodos (por volta 

de 6 horas), que resultavam em um programa de 1 hora e meia em média a ser exibido78. 

 Havia uma interação de Regina Casé com famosos e anônimos da mesma 

maneira descontraída, fossem artistas, especialistas, ex-presidentes, profissionais 

diversos, garis, vendedores de rua, intelectuais, dentre outros. Os lemas do programa - 

“tudo junto e misturado”, “xô, preconceito” e “o que o mundo separa , o Esquenta! 

junta” -, eram condizentes com a proposta da atração, que iam além do que era exibido, 

                                                        
78 Esse aspecto foi observado durante a pesquisa de mestrado ao participar de algumas gravações do 

programa na plateia, comentado na dissertação. 
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pois parecia uma representação de várias trajetórias profissionais, como se fosse uma 

compilação no estúdio de todos os outros trabalhos já realizados pelo grupo com Guel 

Arraes e Hermano Vianna. 

 Nesta atuação de Regina Casé como mediadora, o palco se tornava um espaço 

de encontro entre pessoas de mundos diferentes, proporcionando a construção de pontes 

da apresentadora, que ligava atentamente os pontos, muitas vezes opostos e 

aparentemente incompatíveis. Lembramos que, ao longo das temporadas, alguns 

elementos do programa foram se modificando, mas que estamos fazendo aqui uma 

compilação geral de características comuns a todas elas, variando conforme a temática 

abordada na exibição de domingo. Outro eixo de inspiração antropológica estava ligado 

ao enaltecimento do que é popular e geralmente estigmatizado pela mídia hegemônica, 

sendo inclusive ratificado um olhar otimista e romântico para o que está dando certo no 

país e o que ainda pode dar, se apegando muitas vezes nos detalhes e não na conjuntura 

(OLIVEIRA, 2015). 

 Um dos pontos que nos permite pensar a temática racial no que se refere ao 

Esquenta! foi a grande presença de convidados negros, além do elenco fixo da roda de 

samba, composta por Arlindo Cruz, Leandro Sapucaí, Péricles, Xandy de Pilares, os 

atores Douglas Silva e Mumuzinho em esquetes cômicas e também participando do 

samba, a comentarista Luane Dias, o elenco de bailarinos e assistentes de palco, com 

Renan Rosselini, Dandara Oliveira, Jeniffer Dias, Luis Otávio, dentre outros. Citamos 

alguns dos artistas que passaram pelo palco do programa: Gilberto Gil, Alcione, Jorge 

Aragão, Dona Ivone Lara, Martinho da Vila, Dudu Nobre, Preta Gil, Martnália, Seu 

Jorge, Alexandre Pires etc. Em geral, observamos a valorização da cultura negra na 

figura tanto de artistas iniciantes como renomados, entendendo esse posicionamento 

como uma forma de mediação com o público televisivo. 

 No sentido específico das relações étnico-raciais, destacamos um episódio do 

Esquenta! em que esta temática foi a mais enfocada, exibido em 23 de outubro de 

201679. Tal edição contou com a participação da família Estrela, composta em sua 

maioria por mulheres negras que moram em Salvador (BA), e do casal de atores Lázaro 

Ramos e Taís Araújo, em parte interpretando seus personagens na série exibida na 

época, intitulada Mister Brau. Neste segundo programa da última temporada, onde a 

                                                        
79 A análise completa deste episódio se encontra no artigo “Quando é que o Mr. Brau e a Michele vão 

no Esquenta!?” - Uma análise midiática a partir de representações de raça e de classe (OLIVEIRA e 

FERREIRA, 2017), apresentado no I Congresso TeleVisões na UFF Niterói. 
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apresentadora visitava alguma família em sua residência, um dos temas debatidos foi a 

representação negra na mídia. 

Durante o bate-papo, o ator diz que ouviu muito dos fãs a pergunta 

“quando é que o Mr. Brau e a Michelle vão no Esquenta!?”, e a 

apresentadora completa dizendo que tanto os personagens quanto os 

atores têm muito a ver com o clima do programa. Nesse momento 

Lázaro concorda e diz “primeiro porque nós somos negros”, e 

continua, “segundo porque nós gostamos de festa”. Partindo desse 

princípio a apresentadora diz que “53% da população brasileira é negra 

e que tem negro na plateia de propósito”, para compensar a falta que 

há em outros lugares (OLIVEIRA e FERREIRA, 2017, p. 3-4). 
  

 No programa analisado, a questão racial passa pelo aspecto dos cabelos, tanto 

pela variedade presente nas mulheres negras e homens negros da plateia, com cabelos 

cacheados, crespos e/ou black power, quanto pelo fato de algumas mulheres 

entrevistadas da família trabalharem em um salão de beleza para trançar e alongar as 

madeixas. Também se discute o ingresso na universidade pública e os desafios 

enfrentados ao longo desse processo, voltando para a plateia com a entrevista de uma 

estudante de medicina trazendo a importância da representatividade para crianças e 

jovens negros em lugares que geralmente eles não se imaginam. Ainda nesse episódio, 

uma declaração da apresentadora explicita o posicionamento do programa: 

A gente faz questão, a gente rala muito pra ter não só na plateia e no 

palco o maior número possível de negros, porque a população do 

Brasil é 53% negra, então é natural que sempre tenham muitos negros 

no Esquenta!, é uma coisa que a gente se orgulha e faz questão, não é 

sem querer não, é de propósito. (grifos nossos) 
 

 Nesse sentido, um aspecto que é totalmente construído aparece na fala de 

Regina Casé como se fosse natural, ou seja, ter na maioria do seu programa a presença 

negra não-subalternizada não é espontâneo, afinal, por mais que tenhamos inúmeras 

críticas às representações e representatividades desta atração, na época de sua exibição, 

ele se configurava com um dos poucos onde a maioria a ser valorizada, não apenas 

artisticamente, era a negra. 

Esse reconhecimento da produção cultural negra brasileira aparece como 

característica marcante dos trabalhos desenvolvidos em conjunto com Hermano e Guel 

ao longo de suas trajetórias, seja de maneira mais explícita em edições comemorativas 

de alguma data importante, como o Dia da Consciência Negra, por exemplo, seja em 

conversas com os convidados sobre preconceito e racismo, mesmo que abordados de 

maneira superficial. A tentativa de fuga dos estereótipos ligados à criminalidade e à 
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subalternização de pessoas negras nestas atrações é almejada através do enaltecimento 

de suas expressões artísticas, porém questionamos a falta de protagonismo e 

profundidade nesses debates. 

Mesmo alegando as “boas intenções” em trazer as questões étnico-raciais para 

as pautas das atrações, percebemos um certo olhar de viés antropológico que reproduz 

uma colonialidade do saber, porque, apesar da importância simbólica da 

representatividade, sabemos que a forma como tal representação é construída está 

completamente relacionada aos profissionais envolvidos na direção dos programas, 

nesse caso, a maioria de pessoas brancas. Voltaremos a essa discussão na terceira parte 

da tese, mas já adiantamos que não se trata de tentar interditar determinados discursos, 

e sim de redobrar a atenção quando algumas pautas fundamentais vão sendo 

apropriadas pela indústria cultural, conforme veremos na segunda parte da tese.   

É importante ressaltar que pensar as relações étnico-raciais no Brasil no 

contexto dos anos 2000 e 2010 exige uma breve recuperação do que estava acontecendo 

naquela época sobre essa temática. Destacamos principalmente algumas ações dos 

governos de Luís Inácio Lula da Silva (2003-2010) e Dilma Rousseff (2011-2016), 

como as cotas nas universidades e nos concursos públicos, que promoveram amplos 

debates sobre ações afirmativas e autodeclarações raciais, conforme veremos no sétimo 

capítulo. Nesse sentido, os embates sobre representação, representatividade e lugar de 

fala, por exemplo, se acirraram, trazendo muitas polêmicas e disputas, longe de ser uma 

unanimidade. 

Observando as produções televisivas desse período na Rede Globo tanto da 

dramaturgia quanto do entretenimento, que minimamente trouxeram mais 

representações negras80, destacamos as seguinte,s a título de contextualização: a novela 

Lado a lado (2012-2013), as séries Suburbia (2012), Sexo e as negas (2014), Cidade 

dos Homens (2017-2018), Mister Brau (2015-2018). Vale mencionar ainda essa 

pequena mudança nas temporadas mais recentes da novela Malhação e dos programas 

Big Brother Brasil e Amor & Sexo (2009-2018), com mais pessoas negras e pautas 

                                                        
80 Matéria As histórias das produções que marcaram a representação afrodescendente na tv. Disponível 

em: <https://oglobo.globo.com/cultura/revista-da-tv/as-historias-das-producoes-que-marcaram-

representacao-afrodescendente-na-tv-10786794> Acesso em 10 mar. 2020. Destacamos uma declaração 

de um dos autores da novela Lado a lado, João Ximenes Braga: “No último censo, 51% dos brasileiros 

se disseram negros ou pardos; e por tudo que li, trata-se mais de um aumento de consciência do que de 

um aumento populacional. Se não se sentir representado, vai reclamar ou desligar a TV. Se escrevo 

entretenimento comercial, me preocupo com a possibilidade de uma parcela grande de espectadores 

rejeitar o produto. Aumentar a representatividade dos negros é demanda do mercado. Não existe outra 

opção que não atendê-la”. 

https://oglobo.globo.com/cultura/revista-da-tv/as-historias-das-producoes-que-marcaram-representacao-afrodescendente-na-tv-10786794
https://oglobo.globo.com/cultura/revista-da-tv/as-historias-das-producoes-que-marcaram-representacao-afrodescendente-na-tv-10786794
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sobre racismo, além de defender a diversidade sexual81. Ressaltamos tais atrações para 

lembrar que o Esquenta! fazia parte desse contexto no qual as discussões étnico-raciais 

estavam ganhando força na mídia hegemônica brasileira82. 

Por ora, continuamos pensando como se dão os usos de alguns aspectos da 

cultura brasileira em prol da valorização da diversidade para além da questão racial, 

partindo do Programa Legal (1991-1992) e seu contexto sociocultural do início da 

década de 1990. 

b) Questões de cultura e diversidade - Programa Legal 

Para pensar o discurso de cultura e diversidade difundida pelo grupo dos 

“antropólogos descalços”, resgatamos uma declaração de Hermano Vianna, que quando 

perguntado sobre seu programa preferido já realizado pelo grupo (em entrevista já 

citada, antes da estreia do programa Navegador, exibido na Globonews), afirma: 

Acho que o Programa Legal, apesar de ser a primeira produção, ainda 

é a mais completa. Revendo alguns episódios, vejo que a linguagem 

dele ainda é muito inovadora e que precisa ser devidamente 

estudada e analisada pelos críticos e pesquisadores de televisão. Era 

um mix de humor, documentário, shows musicais e programa de 

auditório, mas feito na rua. (grifos nossos) 
 

 Neste trecho destacado, percebemos que Hermano ressalta a inovação do 

programa, que misturava diversas linguagens e era gravado em parte nas ruas, fugindo 

do padrão do entretenimento gravado em estúdio com plateia. A ideia de documentário 

ratifica o trabalho de pesquisa e investigação sobre o que seriam programas legais no 

país. 

No caso do Programa Legal, trazemos a reflexão de Cláudio Bezerra, que fez 

uma aproximação da atração com o cinema verdade de Jean Rouch (cinéma verité), 

constituído pelas seguintes características mais marcantes: a) a relação com o “outro”, 

ao apresentar personagens incompletos, contraditórios e heterogêneos; b) a questão da 

oralidade, ao considerar a força expressiva da palavra, seja em monólogos, diálogos, 

entrevistas, discussões etc; c) o caráter regenerador do humor e do riso, incorporado no 

                                                        
81 Matéria Sobre Amor & Sexo: quando a Globo se rende à diversidade! Disponível em: 

<https://esquerdaonline.com.br/2017/03/03/sobre-amorsexo-quando-a-globo-se-rende-a-diversidade/> 

Acesso em 10 mar. 2020. 
82 Em 2018, a Rede Globo foi notificada a aumentar a quantidade de pessoas negras na novela Segundo 

Sol, ambientada na Bahia, o estado com a maior população negra do país, mas que tinha sua maioria de 

atrizes e atores composta por pessoas brancas. Matéria Emissoras terão que aumentar a representação 

negra nas novelas. https://tudomulher.com.br/2018/06/08/emissoras-terao-que-aumentar-a-

representacao-negra-nas-novelas/ Acesso em 10 mar. 2020. 

https://esquerdaonline.com.br/2017/03/03/sobre-amorsexo-quando-a-globo-se-rende-a-diversidade/
https://tudomulher.com.br/2018/06/08/emissoras-terao-que-aumentar-a-representacao-negra-nas-novelas/
https://tudomulher.com.br/2018/06/08/emissoras-terao-que-aumentar-a-representacao-negra-nas-novelas/
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texto, na entonação de voz dos atores, nas situações do filme; e d) a reflexividade, 

expondo seu processo de produção dos filmes (BEZERRA, 2008). 

 Apesar da escolha do tema de cada Programa Legal ser realizado através de 

discussões entre a equipe, Guel revela o papel fundamental de Hermano no processo, 

visto como “uma espécie de ideólogo para os demais”: “Por sua formação, tudo para o 

Hermano era um bom assunto para ser examinado, e foi ele quem, sem preconceito e 

com essa visão mais rica da realidade brasileira, sugeriu os temas mais quentes do 

programa” (ARRAES apud BEZERRA, 2008, p. 140) (grifos nossos). A partir desta 

declaração, o autor destaca o recorte antropológico dessa abordagem sobre alguns 

fenômenos socioculturais brasileiros. Tal postura corrobora com a escolha de equipe 

em “construir uma visão positiva do Brasil”: 

A equipe desejava lançar um novo olhar para o país, no intuito de 

revelar que os brasileiros não são violentos (como diziam os 

programas policiais sensacionalistas da época), nem tampouco 

vítimas sociais (como acreditavam certos setores da esquerda). A 

opção política adotada foi a de dizer que o Brasil era legal, 

mostrando, assim, uma realidade cultural complexa e essencialmente 

contraditória. Esse caminho acabou favorecendo a Guel Arraes a 

reatar os laços com a antropologia participativa do seu mestre Jean 

Rouch (BEZERRA, 2008, p. 141). (grifos nossos) 

 Para construção do panorama nacional destes outros modos de ser do brasileiro, 

um dos pontos fortes diz respeito à relação de confiança e informalidade com que 

Regina Casé interagia com os personagens do programa, criando um ambiente 

favorável de intimidade para conversar sobre diversos assuntos, reconhecido por Guel: 

No “cinema verdade”, a equipe costumava ficar um mês no lugar, até 

morando, para os personagens se acostumarem com o equipamento, 

até se esquecerem da presença da câmera. Com a Regina, a gente 

conseguia fazer isso rápido, sem maiores problemas. Como ela é uma 

pessoa muito informal, ela fazia o entrevistado esquecer que estava 

diante de uma atriz de televisão. Ela entrava na conversa, contava 

alguma coisa e ninguém mais olhava para a câmera, todo mundo se 

entregava para ela. Ela não era uma entrevistadora comum, ela se 

integrava completamente, as pessoas ficavam meio fascinadas e, ao 

mesmo tempo, se abriam com ela. O temperamento dela funcionava 

como uma espécie de atalho: em uma tarde, a gente conseguia o que 

os caras do “cinema verdade” levariam um mês para conseguir 

(ARRAES apud BEZERRA, 2008, p. 143). (grifos nossos) 

 Ao finalizar seu texto, o autor faz uma comparação da atuação de Regina Casé 

neste programa com a do Central da Periferia (2006), que, segundo ele, se afastaria 

dos ideias de Jean Rouch, ao demonstrar um olhar romântico e parcial sobre a periferia, 
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em contraposição à dimensão crítica em Programa Legal. Concordamos que as 

performances são diferentes, porém consideramos que ambas não são imparciais, assim 

como qualquer tentativa de representação de alteridade. 

 Essa valorização da diversidade a partir da aceitação das diferenças, pregando 

a tolerância e harmonia, está bem próxima à festa de abertura das Olimpíadas Rio 2016, 

que teve a participação de Regina Casé em determinado momento, ganhando da 

imprensa internacional a alcunha de “rainha da diversidade” por conta disso, conforme 

abordaremos no sexto capítulo. Programa Legal inaugurou essa leva de programas 

apresentados por Regina que difundiam o enaltecimento do que é diferente, mas que, 

em determinados momentos, acabam revelando uma postura superficial que não atinge 

as raízes dos problemas. 

 Pensando o contexto político no qual o programa foi exibido, vale lembrar que 

Fernando Collor de Melo (1990-1992) era presidente do país e seu governo estava 

alinhado com as práticas neoliberais de privatização, também no aspecto cultural. 

Observando a programação televisiva da Rede Globo, por mais que tenhamos críticas, 

vale ressaltar que não havia outra atração que abordasse a cultura brasileira da maneira 

apresentada em Programa Legal. 

 Continuando a análise, seguimos discutindo a construção da identidade nacional 

brasileira a partir do programa Brasil Legal (1995-1998), complexificando os saberes 

difundidos pela atração e suas formas de divulgação. 

c) Questões de identidade nacional - Brasil Legal 

No caso do Brasil Legal, para exemplificar essa construção de uma identidade 

nacional, em matéria no Vídeo Show sobre a reprise do programa no canal Viva83 em 

2011, a locução explicita a proposta da atração: “Regina Casé tinha que ir aonde o povo 

estava. Assim era o Brasil Legal, um programa mensal que ajudou a inovar a linguagem 

televisiva nos anos 90. No auge da pós-modernidade audiovisual, era um programa 

antenado que afirmou Regina como grande comunicadora” (grifos nossos). Em seguida, 

é mostrado um trecho do programa, com a seguinte fala de Regina Casé: “Tem gente 

totalmente desconhecida que nos ensina a fazer da nossa vida uma festa!” (grifos 

nossos). Mais uma vez, percebemos a ênfase no discurso da Rede Globo ao caráter da 

                                                        
83 Brasil Legal, programa de sucesso de Regina Casé, está de volta à TV no canal Viva. Disponível em: 

<https://globoplay.globo.com/v/1447583/> Acesso em 25 jun. 2018. 
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inovação na linguagem televisiva até então, afirmando Regina Casé como uma grande 

comunicadora da emissora, que viajava em busca do povo anônimo e de seus costumes. 

 Em relação às viagens e encontros que aconteciam no programa, a pesquisadora 

Daniela Dumaresq destaca a combinação da ideia do povo e do riso, articulada com a 

influência da antropologia, a tradição do documentário e a mistura de ficção com 

realidade (DUMARESQ, 2001). Segundo Daniela, 

Brasil Legal fala de brasileiros para brasileiros. Suas personagens 

estão longe de serem heróis ou de terem participado de grandes 

eventos. Aqui é a vez dos eternos coadjuvantes da História 

assumirem o papel principal. As pessoas que estavam destinadas a 

passar desapercebidas pelo grande público têm sua existência 

clareada. Suas pequenas aventuras e desejos revelam os sabores e 

dissabores de um país tão diverso. É da multidão que saem as 

‘estrelas’ do programa, fisgadas, elas revelam singularidades 

(DUMARESQ, 2001, p. 4). (grifos nossos) 

 Esta abordagem de pesquisa de Daniela analisa a atração pelo viés do cotidiano, 

utilizando Michel de Certeau; a questão dos infames a partir de Michel Foucault; a 

dimensão social do riso com Henri Bergson e Mikhail Bakhtin e a aproximação com o 

cinema verdade de Jean Rouch84: “O programa expõe modos de vida que, mesmo 

quando sofrem o descaso, buscam uma alternativa de encantamento” (DUMARESQ, 

2001, p. 7). Esse interesse pelos modos de vida de pessoas anônimas também pode ser 

considerado como parte do interesse antropológico: “Nesta busca dos detalhes que nos 

escapam no dia-a-dia, o programa acaba se aproximando da antropologia e encontrando 

seu público mais facilmente entre a população letrada” (DUMARESQ, 2001, p. 8). A 

influência dos filmes etnográficos aparece mais uma vez: 

Parte do sucesso de suas viagens, Brasil Legal deve ao cinema-

verdade. A disposição para gravar o que se oferece. A ajuda de 

equipamentos tornados discretos, como o microfone direcional, a 

câmera presente com seu operador se esmerando em gravar sem 

interromper a cada instante para refazer o quadro. O interesse pelo 

banal. A própria idéia do encontro enquanto ponto de partida para a 

cena, pois mais parecem encontros as entrevistas guiadas por Regina 

Casé. E talvez, o mais importante, a necessidade de contar histórias, 

ou melhor, de fazer com que as pessoas falem de si (DUMARESQ, 

2001, p. 15). (grifos nossos) 

                                                        
84 Para mais informações, ver a dissertação Quando um Brasil Sem Fala se Pronuncia: uma leitura do 

programa de televisão “Brasil Legal” (DUMARESQ, 2000, ECO-UFRJ). 
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 Em geral, percebemos neste programa a difusão de uma ideia de Brasil profundo 

que não aparecia na televisão, a não ser de maneira pejorativa, mostrando tesouros 

escondidos a serem “descobertos”; de anônimos que constroem o país, mas não tinham 

a oportunidade de falar nos grandes meios de comunicação e serem “protagonistas”. 

Mais uma vez reforçamos que esses eixos de análise aparecem em vários programas da 

extensa trajetória profissional da apresentadora, mas que separamos aqui para fins 

metodológicos, dando mais ênfase no Brasil Legal pelas características já analisadas. 

Como contraponto, lembramos o contexto da década de 1990 no qual o 

programa foi exibido, do governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), com uma 

política declaradamente neoliberal voltada para as iniciativas privadas e uma percepção 

da cultura como um bom negócio, dando continuidade às políticas de Fernando Collor. 

Observando a programação da Rede Globo na época, também não encontramos outras 

atrações que tivessem esse viés de valorização da cultura brasileira enquanto uma 

identidade a ser difundida, marcando, portanto, a continuidade de programas em que o 

foco estaria nas pessoas invisibilizadas pela mídia. 

Diante deste apanhado histórico de alguns programas com suas propostas 

narrativas e audiovisuais de questões raciais, diversidade e identidade nacional, 

buscamos mostrar como a colonialidade do saber foi construída de forma tão sólida que 

ainda hoje encontra eco em determinadas práticas midiáticas, tendo como exemplo a 

performance de Regina Casé que aqui descrevemos, construída com inspirações 

etnográficas. Analisamos mais os processos televisivos e menos os programas enquanto 

resultados, entendendo a importância de cada contexto para as atrações exibidas, 

percebendo as complexidades das representações em Programa Legal, Brasil Legal e 

Esquenta!. Os aspectos abordados neste segundo capítulo são importantes também para 

a análise da colonialidade do poder, discutida na próxima parte da tese. 

Nesse sentido, não é possível afirmar que tal artista seja literalmente uma 

viajante naturalista, uma exploradora social ou uma antropóloga, por conta das 

diferenças contextuais entre a prática da apresentadora em seus programas e aquelas 

desempenhadas por esses agentes em outros tempos e espaços. No entanto, podemos 

afirmar que tais práticas etnográficas, ligadas à antropologia clássica consolidada no 

senso comum e atreladas à colonialidade do saber, constituem partes importantes da 

performance de Regina Casé enquanto apresentadora de programas que se propõem a 

valorizar o que é brasileiro, ratificando uma identidade nacional ligada à diversidade 

cultural. 
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Nesta parte, portanto, discutimos a colonialidade do saber, que demarca um 

lugar de autoridade, onde a experiência colonial e a atualização desse olhar colonizado 

prendem o outro no lugar do estereótipo. Essa produção eurocêntrica de saber que se 

coloca como verdade aparece de maneira simbólica na figura dos viajantes naturalistas 

do século XIX e é atualizada na performance de Regina Casé no programa Um pé de 

quê?. Vimos como o discurso científico ligado à antropologia clássica se coloca como 

lugar de autoridade que legitima determinado conhecimento em detrimento de outros, 

partindo da exploração e desbravamento da natureza e seguindo para o âmbito da raça, 

da cultura e da identidade. Dessa forma, discutimos alguns aspectos dos programas 

apresentados por Regina a partir dos eixos de análise das questões étnico-raciais, da 

ideia de cultura e diversidade e da identidade nacional. 

Na próxima parte abordaremos a colonialidade do poder, discutindo as 

instâncias coloniais de poder a partir dos debates sobre a indústria cultural, pensando o 

caso da Rede Globo e sua grade de programação. Nesse empenho em mostrar 

determinados conteúdos e silenciar outros, dividiremos alguns aspectos a serem 

analisados em três eixos, sendo eles: a) cultura popular, b) celebração da mistura e c) 

representação de cidade/favela/Brasil. Para tanto, aprofundaremos o debate através do 

episódio do Esquenta! após o assassinato pela Polícia Militar do Rio de Janeiro do 

dançarino Douglas da Silva, conhecido como DG, em 2014, e um episódio da última 

temporada do mesmo programa exibido em 2016 sobre a relação entre uma empregada 

doméstica e sua patroa, no estilo “como se fosse da família”. 
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PARTE 2 – COLONIALIDADE DO PODER 

  

BREVE INTRODUÇÃO À PARTE 2 

 

Nesta segunda parte da tese, discutimos a colonialidade do poder a partir do 

debate sobre indústria cultural, seguindo a perspectiva da teoria crítica da comunicação 

para analisar o papel da Rede Globo de Televisão e sua grade de programação na 

produção de subjetividades da sociedade brasileira. Trabalhamos o conceito cunhado 

por Theodor Adorno e Max Horkheimer para recuperar a crítica marxista necessária 

aos meios de comunicação e suas formas de reprodução de hegemonia que estruturam 

o pensamento social do país, atuando de maneira simbólica e conformando mundos 

possíveis dentro da cultura. 

 Na abertura dessa parte, intitulada Instâncias coloniais de poder - Indústria 

cultural e Rede Globo de Televisão, abordamos a conceitualização sobre indústria 

cultural dos teóricos da comunicação com um olhar para o debate de classes, pensando 

como a televisão, desde os seus primórdios, produz processos de silenciamentos de 

determinados aspectos da vida da população para enaltecer seus interesses comerciais, 

econômicos, financeiros e políticos ligados ao capital e ao poder. 

No terceiro capítulo desta tese, intitulado Grade de programação e mulher-

máquina, desenvolvemos a ideia de conformação de determinados temas dentro de uma 

grade de programação, que, ao se utilizar da performance de uma apresentadora, molda 

o debate sobre a) a cultura popular e um entendimento do conceito para fins específicos, 

b) a celebração da mistura e do hibridismo cultural do país seguindo o mote da 

diversidade e c) a representação das periferias do Brasil e suas potências, 

principalmente das favelas do Rio de Janeiro. 

No quarto capítulo, intitulado Tentativas de conciliação de classes, através da 

análise de dois episódios do programa Esquenta!, a) um relacionado à repercussão do 

assassinato do dançarino Douglas Rafael Pereira da Silva (DG) em 2014 e b) outro 

referente às relações entre patroas e empregadas domésticas em 2016, pensamos como 

a indústria cultural camufla o genocídio da população negra no Brasil e naturaliza 

relações de exploração de trabalho, no item c) Nem junto, nem misturado, apenas 

desigual. 
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ABERTURA - Instâncias coloniais de poder - Indústria cultural e Rede Globo de 

Televisão 

 

Ramón Grosfoguel (2008) entende a colonialidade do poder enquanto matriz de 

poder no mundo colonial/moderno, ou seja, como “um conceito que tenta integrar, 

como parte de um processo estrutural heterogéneo, as múltiplas relações em que os 

processos culturais, políticos e económicos se enredam com o capitalismo enquanto 

sistema histórico” (GROSFOGUEL, 2008, p. 134). Vários autores do Grupo 

Modernidade/Colonialidade debatem a estreita relação da criação da modernidade e da 

racionalidade com o desenvolvimento da colonialidade, sendo, portanto, 

retroalimentada pelo paradigma ocidental/eurocêntrico. 

Aníbal Quijano também debate a colonialidade do poder entendendo que a 

estrutura colonial de poder produziu as discriminações sociais posteriormente 

categorizadas como étnicas, raciais, antropológicas ou nacionais, criadas justamente 

para explorar e dominar em escala global (QUIJANO, 1992). Nesse sentido, a 

colonização dos imaginários dos dominados, tanto na produção de conhecimento 

quanto de cultura, precisa ser problematizada enquanto manutenção das estruturas de 

poder, porque a colonialidade continua sendo o modo mais geral de dominação do 

mundo atual, já que o colonialismo como ordem política explícita foi destruída 

(QUIJANO, 1992)85. 

Para debater os atuais processos de silenciamentos carregados de violência 

simbólica, que eventualmente se materializam também na violência física, recuperamos 

um debate sobre os meios de comunicação e sua relação com a manutenção das 

estruturas de poder. Para tanto, lançamos mão de uma bibliografia controversa, por 

conta de suas discussões no século XX, mas que defende determinadas posições que 

continuam atuais e precisam ser atualizadas, fazendo as devidas adaptações ao contexto 

contemporâneo. Defendemos, portanto, a Teoria Crítica da Comunicação, que realiza 

observações científicas para pensar a emancipação social (GUSHIKEN, BEZERRA, 

GAYOSO, NASCIMENTO, 2017, p. 138) e que, segundo os autores, parece ser muito 

mais ensinada e difundida nas ciências sociais e na filosofia do que nos cursos de 

comunicação. 

                                                        
85 Tradução livre de trechos da versão em espanhol do texto Colonialidad y Modernidad/Racionalidad 

(QUIJANO, 1992) Perú Indígena (Lima) Vol. 13, Nº 29. 
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Um dos motivos é o fato de que os cursos de comunicação, 

enfaticamente profissionalizantes e formadores de recursos 

humanos para o mercado, tendem a orientar-se 

academicamente para o enquadramento na imaginação da 

indústria cultural hegemônica, embora o campo 

comunicacional apresente constantemente as tensões 

ideológicas provenientes deste debate que se alastra ainda nos 

dias de hoje. Nestas condições, a quem compete pensar, nas 

entranhas do modo de produção capitalista como experiência 

de modernidade, a comunicação como questão nos dias de 

hoje? (GUSHIKEN, BEZERRA, GAYOSO, NASCIMENTO, 

2017, p. 142) 

 

 Essa tentativa de resgate epistemológico se faz necessária com o intuito de 

desnaturalizar construções sociais da realidade, que muitas práticas midiáticas insistem 

em manter como naturais e por isso imutáveis. Tal debate sério precisa ser encarado 

com responsabilidade, já que essa mudança nas estruturas não vai vir de conglomerados 

midiáticos que só têm a perder com a crítica de suas práticas. Vale ressaltar que a teoria 

crítica defendida nesta tese não está sendo utilizada como forma de distinção ou 

elitismo, muito pelo contrário, buscamos utilizá-la como ferramenta para emancipação 

dos sujeitos. 

Vista e observada do Brasil, a partir de seus rincões litorais ou 

interiores, a indústria cultural, que se produz e circula em nível 

nacional ou regional/local, simula e dissimula um cenário que 

vai se naturalizando na paisagem midiática nacional: 

jornalismo tornou-se, propriamente, propaganda; matérias 

pagas passam, quase inocentes, por sérias reportagens 

jornalísticas; anúncios publicitários, supostamente legais, 

disfarçam relações pouco éticas entre proprietários de meios 

de comunicação e organizações públicas e privadas 

(GUSHIKEN, BEZERRA, GAYOSO, NASCIMENTO, 

2017, p. 144). 

 

 Nesse sentido, é fundamental recuperar também as discussões sobre a 

centralidade da cultura e seu papel constitutivo em todos os aspectos da vida social a 

partir de Stuart Hall, que entende a mídia como uma parte crítica na infra-estrutura 

material das sociedades modernas e, ao mesmo tempo, um dos principais meios de 

circulação das ideias e imagens vigentes nas sociedades (HALL, 1997, p. 17). Ainda 

hoje, “a mídia sustenta os circuitos globais de trocas econômicas dos quais depende 

todo o movimento mundial de informação, conhecimento, capital, investimento, 

produção de bens, comércio de matéria prima e marketing de produtos e ideias” (HALL, 

1997, p. 17). Nessa abordagem dos estudos culturais, buscamos, assim como Hall em 
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sua época, “repensar radicalmente a centralidade do ‘cultural’ e a articulação entre os 

fatores materiais e culturais ou simbólicos na análise social” (HALL, 1997, p. 32).   

Após a contextualização da perspectiva dos estudos culturais86 no primeiro 

capítulo, trazemos aqui uma breve explicação sobre a “Escola de Frankfurt”87, origem 

da teoria crítica da comunicação e também marco inicial dessa tradição intelectual, que 

seguia a abordagem do materialismo histórico enquanto método. 

Os pensadores do grupo foram os primeiros a ver que, em 

nosso século, a família e a escola, depois da religião, estão 

perdendo sua influência socializadora para as empresas de 

comunicação. O capitalismo rompeu os limites da economia e 

penetrou no campo da formação da consciência, convertendo 

os bens culturais em mercadoria88 (RUDIGER, 2007, p. 139). 
 

Segundo Marcos Nobre (2004), tal grupo estava vinculado a uma revista e a um 

instituto de pesquisa social com diversos pensadores, gerando um trabalho coletivo 

interdisciplinar com a gestão de Max Horkheimer, que cunhou o termo Teoria Crítica 

em texto de 1937 (“Teoria Tradicional e Teoria Crítica”). O Instituto de Pesquisa Social 

tinha como objetivo promover investigações científicas a partir da obra de Karl Marx, 

em âmbito universitário, já que na época o marxismo era marginalizado nas 

universidades de maneira geral. 

Além de Horkheimer, Theodor Adorno e Walter Benjamin também faziam parte 

desta organização epistemológica. Adorno e Horkheimer escreveram, durante o exílio 

nos EUA, o livro Dialética do Esclarecimento (1947), referência inicial para este debate 

onde foi cunhado o termo indústria cultural. Essa obra engloba parte significativa dos 

estudos sobre a mídia nos EUA na década de 1940, mostrando o contexto de surgimento 

da indústria cultural estadunidense, tão consolidada que influencia até hoje a mídia 

mundial. Dentre as considerações, está presente a relação da indústria cultural com a 

publicidade e a propaganda desde sua gênese. 

                                                        
86 Vale ressaltar que grande parte dos teóricos dos estudos culturais britânicos e latino-americanos 

tiveram muita influência da teoria crítica ao pensar a comunicação, dentre eles Stuart Hall e Jesús Martín-

Barbero, com um olhar atento à luta de classes a partir de Karl Marx. 
87 Essa denominação apresenta algumas disputas ainda hoje pelo agrupamento de determinados autores 

que não necessariamente concordavam sobre todos os aspectos da obra de Karl Marx, gerando 

diagnósticos e interpretações diversas. De maneira geral, apesar das divergências, a Escola de Frankfurt 

designa “uma forma de intervenção político-intelectual (mas não partidária) no debate público alemão 

do pós-guerra, tanto no âmbito acadêmico como no da esfera pública entendida mais amplamente” 

(NOBRE, 2004, p. 20). Ver mais em NOBRE, 2004. 
88 Trazemos esta citação para ratificar a importância crescente dos meios de comunicação na vida 

cotidiana, mas sem deixar de considerar que família, escola e religião continuam tendo grande influência 

na contemporaneidade. 
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Seguindo a perspectiva dos autores, entendemos indústria cultural como um 

processo de mercantilização das práticas artísticas e culturais onde o valor de uso fica 

em segundo plano em função da radicalização da importância do valor de troca. O 

campo artístico-cultural, dessa forma, torna-se uma dimensão da vida social capaz de 

produzir mais valor89. 

Horkheimer, Adorno, Marcuse e outros referiram-se com o 

termo indústria cultural à conversão da cultura em mercadoria, 

ao processo de subordinação da consciência à racionalidade 

capitalista, ocorrido nas primeiras décadas do século XX. (...) 

A televisão, a imprensa, os computadores, etc., em si mesmos 

não são a indústria cultural: essa é, sobretudo, um certo uso 

dessas tecnologias. Noutras palavras, a expressão designa uma 

prática social, através da qual a produção cultural e intelectual 

passa a ser orientada em função de sua possibilidade de 

consumo no mercado (RUDIGER, 2007, p. 138). 

 

Ressaltando o debate sobre a padronização da cultura em formato de 

mercadorias, os teóricos afirmam: “A cultura contemporânea a tudo confere um ar de 

semelhança. Filmes, rádio e semanários constituem um sistema. Cada setor se 

harmoniza em si e todos entre si” (ADORNO e HORKHEIMER, 2017, p. 7). Dessa 

maneira, os autores fazem a crítica acerca da indústria cultural enquanto sistema de 

poder que reproduz modelos hegemônicos de dominação e que difunde uma ideologia 

que continua subalternizando determinada parcela da sociedade de maneira geral. Aí 

está o sentido de manipulação através da imposição de determinados padrões de 

consumo e também de comportamento (DUARTE, 2010). 

Grande parte da crítica à indústria cultural é que ela aliena e mercantiliza o 

simbólico, em detrimento da arte que se propõe a ter alguma utilidade90. Nessa época, 

o debate sobre o conceito de cultura, muitas vezes dividida entre cultura de massa, 

cultura de elite e cultura popular, promovia muitos embates sobre as utilizações dos 

                                                        
89 Resgatando a teoria do valor em Marx, lembramos que diferentes sociedades produzem diferentes 

tipos de riqueza. Diferentemente de arranjos sociais anteriores, a riqueza social no capitalismo não está 

em última instância ligada à riqueza material e sim à produção de valor. Entende-se que o valor é 

produzido pelo tempo social médio de trabalho humano, que na sociedade capitalista possui dimensões 

concreta e abstrata. Deste modo, caso fosse possível separar esquematicamente ambas as dimensões, o 

trabalho concreto seria responsável pela produção material, ou seja, pelo valor de uso. Já o trabalho 

abstrato seria responsável pela produção de valor e, consequentemente, pelo valor de troca, tendo em 

vista que sua objetivação é mediada pelo mercado. Agradeço ao Kyoma Oliveira pela contribuição nesta 

discussão. 
90 Lembrando que Theodor Adorno tem formação em música clássica e que determinada distinção 

aparece diversas vezes em seus textos, mesmo que de forma subliminar. 
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termos e suas respectivas definições91. Apesar de não haver necessariamente um 

consenso, de maneira geral, a cultura de massa estaria relacionada à produção da 

indústria cultural; a cultura de elite estaria ligada às formações artísticas clássicas; e a 

cultura popular ao que era produzido pelo povo92. Nessa divisão estão incluídas ideias 

de hierarquização e distinção que buscam categorizar o que merece ser valorizado ou 

não. De qualquer forma, retomando nosso debate, a influência da indústria cultural é 

tão ampla que o mundo inteiro é forçado a passar pelo seu crivo (ADORNO e 

HORKHEIMER, 2017, p. 15). 

Como campo teórico, a crítica de Theodor Adorno e Max Horkheimer em A 

indústria cultural - O iluminismo como mistificação das massas (1947), passa, por 

exemplo, pela questão da diversão e do entretenimento difundidos pela indústria 

cultural como forma de alienação, ou seja, a conveniência da cultura para atingir 

determinado fim que não seja o da crítica e da superação do modo de produção 

capitalista, mas apenas o do prolongamento do trabalho alienado93. 

Na base do divertimento planta-se a impotência. É, de fato, 

fuga, mas não, como pretende, fuga da realidade perversa, mas 

sim do último grão de resistência que a realidade ainda pode 

haver deixado. A libertação prometida pelo entretenimento é 

a do pensamento como negação. A imprudência da pergunta 

retórica: ‘Que é que a gente quer?’ consiste em se dirigir às 

pessoas fingindo tratá-las como sujeitos pensantes, quando 

seu fito, na verdade, é o de desabituá-las ao contato com a 

subjetividade (ADORNO e HORKHEIMER, 2017, p. 41). 

 

 Importante lembrar que a crítica de ambos os autores se dá principalmente 

acerca do rádio e do cinema94, que, na época em que tais contrapontos foram feitos, 

eram considerados os maiores representantes da indústria cultural em termos de alcance 

                                                        
91 São muitos os autores da Escola de Frankfurt e da Escola de Birmingham, além dos estudos culturais 

latino-americanos, que se dedicaram à discussão sobre o conceito de cultura e sua relação com a indústria 

cultural, além de teóricos da sociologia, antropologia, psicologia etc. Pensando a relação com a televisão, 

temos alguns que servem de referência nesta tese: Umberto Eco (2006) em Apocalípticos e Integrados 

faz um apanhado geral deste debate que tenta superar algumas dicotomias. Douglas Kellner (2001) em 

A cultura da mídia também procura contextualizar essa discussão. Raymond Williams em Televisão 

(2016), Pierre Bourdieu em Sobre a televisão (1997) e Dênis de Moraes em Crítica da Mídia (2016) 

também trazem críticas acerca deste meio de comunicação e suas problemáticas. 
92 Essa estratificação da cultura em níveis, construída sócio historicamente, foi analisada mais 

detalhadamente no primeiro capítulo da minha monografia sobre o programa Esquenta! em 2011. 
93 Não aprofundaremos o aspecto específico da recepção do público aos produtos da indústria cultural, 

mas ressaltamos que discordamos do quesito passividade dos espectadores para pensar o contexto 

contemporâneo da mídia. Defendemos as mediações a partir das discussões de Jesús Martín-Barbero, a 

serem complexificadas ainda neste capítulo. 
94 A crítica se estendia também às revistas (semanários) e ao jazz, mas não entraremos neste debate por 

não se relacionar diretamente com o escopo deste capítulo. 
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de público e difusores de ideias capitalistas. Segundo eles, a indústria cultural estaria 

relacionada ao lazer e ao tempo ocioso de trabalho, porque “a diversão é o 

prolongamento do trabalho sob o capitalismo tardio. Ela é procurada pelos que querem 

se subtrair aos processos de trabalho mecanizado, para que estejam de novo em 

condições de enfrentá-lo” (ADORNO e HORKHEIMER, 2017, p. 30). Segundo os 

autores, essa tentativa da indústria cultural se mostra portanto eficaz no estímulo ao 

afastamento do pensamento crítico ao procurar preencher o tempo ocioso do trabalho 

com uma programação majoritariamente “leve” e livre de contestação para que, no dia 

seguinte, o trabalhador esteja apto novamente a continuar sendo explorado, já que, 

devido ao cansaço e ao deslocamento até o trabalho, não há um tempo específico dentro 

do período de descanso para articulações políticas que alterem o que está estabelecido. 

Dessa maneira, resgatamos o debate da Escola de Frankfurt por concordar que 

suas críticas eram dialéticas e visavam complexificar o debate sobre a indústria cultural 

e sua importância na conformação de subjetividades das sociedades de maneira geral. 

Os frankfurtianos se opuseram à prática de pesquisa orientada 

para servir aos interesses do poder estatal e das empresas de 

comunicação. A preocupação central dos pensadores não era 

melhorar o conhecimento dos processos com que se envolvem 

os meios e, assim, facilitar seu uso e exploração. Desejavam, 

antes de mais nada, problematizar a sua existência e seu 

significado do ponto de vista crítico e utópico95 (RUDIGER, 

2007, p. 145). 
 

Ainda nessa corrente de pensamento, destacamos Walter Benjamin, que em seu 

texto A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica (1935), faz um debate 

sobre a reprodução em série, a fotografia, o cinema, os avanços tecnológicos na 

modernidade e as relações entre arte e indústria cultural em uma época de muitas 

transformações sociais. Benjamin se interessava pelas discussões “úteis para a 

formulação de reivindicações revolucionárias na política da arte” (BENJAMIN, 2017, 

p. 54) e que investigavam “as contradições e ambiguidades das novidades técnicas no 

reino da produção cultural” (SALLES, 2017, p. 56), por isso também é importante que 

se recupere em alguma medida seus pensamentos ainda hoje. 

Ao longo de grandes períodos históricos modifica-se, com a 

totalidade do modo de existir da coletividade humana, também 

o modo de sua percepção. A maneira pela qual a percepção 

humana se organiza - o meio em que ocorre - não é apenas 

naturalmente, mas também historicamente determinado 

                                                        
95 É nesse sentido da problematização que esta tese aponta a teoria crítica como uma ferramenta 

complexificadora e, portanto, necessária. 
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(BENJAMIN, 2017, p. 58). 

 

Seguindo o materialismo histórico, parte do debate se dava ao pensar a relação 

entre a produção cultural contemporânea e os avanços tecnológicos e de que maneira 

estas transformações também seguiam o padrão social da desigualdade. Mesmo 

fazendo duras críticas à alienação proporcionada pela indústria cultural, Benjamin, que 

tinha receio da “estetização da política operada pelo fascismo”96 (BENJAMIN, 2017, 

p. 99), vislumbrava alguma possibilidade de mudança através da tecnologia, caso a 

mesma fosse utilizada seriamente para a emancipação dos sujeitos e a revolução através 

da arte. 

Apesar de não fazer parte da teoria crítica especificamente, outro autor 

importante para o campo da comunicação no debate a partir das obras de Marx é Guy 

Debord. Integrante da vanguarda situacionista97, Debord corrobora com essa 

perspectiva crítica, defendendo que os processos de espetacularização seguem a 

prerrogativa de transformar tudo em mercadoria, incluindo formatar a cultura nos 

moldes industriais. Em A sociedade do espetáculo (1967), o autor traz 221 teses curtas 

em fragmentos onde faz uma leitura crítica radical das sociedades modernas 

(LEANDRO e CASTRO, 2017). O livro, lançado antes das manifestações de maio de 

1968 na França, segue sendo referência na contemporaneidade para pensar 

principalmente a sociedade do consumo e a espetacularização da vida. Já no prólogo de 

sua obra, onde defende que a escreveu com a intenção de perturbar a sociedade 

espetacular, o autor afirma: “Uma teoria crítica como esta não tem que ser mudada, não 

enquanto não tiverem sido destruídas as condições gerais do longo período da história 

de que esta teoria terá sido a primeira a definir com exatidão” (DEBORD, 2003, p. 6). 

Nos interessa relembrar a tese 24, em que afirma: “O espetáculo é o discurso 

ininterrupto que a ordem atual faz a respeito de si mesma, seu monólogo laudatório. É 

o auto-retrato do poder na época de sua gestão totalitária das condições de existência” 

(DEBORD, 2003, p. 21). Portanto pensar a sociedade do espetáculo é pensar as relações 

de poder, já que “toda a vida nas sociedades nas quais reinam as modernas condições 

de produção se apresenta como uma imensa acumulação de espetáculos. Tudo o que 

era vivido diretamente tornou-se uma representação” (DEBORD, 2003, p. 13). 

                                                        
96 Assim como Adorno e Horkheimer, Benjamin era um alemão judeu e sofreu perseguições do governo 

nazista em ascensão. 
97 Debord foi um dos criadores da Internacional Situacionista em 1957, um grupo marxista com um 

projeto político revolucionário que durou até 1972 (LEANDRO e CASTRO, 2017). 
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Essa transformação do que é simbólico em produto a ser negociado vai além da 

hegemonia dos meios de comunicação, pois “o espetáculo não é um conjunto de 

imagens, mas uma relação social entre pessoas, mediada por imagens” (DEBORD, 

2003, p. 14). Atravessando os modos de vida, “sob todas as suas formas particulares - 

informação ou propaganda, publicidade ou consumo direto de divertimentos -, o 

espetáculo constitui o modelo atual da vida dominante na sociedade” (DEBORD, 2003, 

p. 15). Segundo o autor, “o espetáculo é a afirmação da aparência e a afirmação de toda 

vida humana - isto é, social - como simples aparência” (DEBORD, 2003, p. 16). 

A alienação do espectador em favor do objeto contemplado (o 

que resulta de sua própria atividade inconsciente) se expressa 

assim: quanto mais ele contempla, menos vive; quanto mais 

aceita reconhecer-se nas imagens dominantes da necessidade, 

menos compreende sua própria existência e seu próprio 

desejo. Em relação ao homem que age, a exterioridade do 

espetáculo aparece no fato de seus próprios gestos já não 

serem seus, mas de um outro que os representa por ele. É por 

isso que o espectador não se sente em casa em lugar algum, 

pois o espetáculo está em toda parte (DEBORD, 2003, p. 25-

26). 

Na perspectiva de Debord, “o espetáculo é o capital em tal grau de acumulação 

que se torna imagem” (DEBORD, 2003, p. 27) por isso podemos associar a lógica de 

funcionamento da sociedade da época e também da atual a partir dos interesses do 

capital, que age na manutenção do que já está estabelecido pela hegemonia. “Para 

Debord, o espetáculo não é um apanágio exclusivo dos veículos de comunicação de 

massa, como a televisão ou o cinema. Mais do que isso, ele é uma forma de organização 

da sociedade e das relações interpessoais, que encontra na mídia de massa um 

instrumento importante” (LEANDRO e CASTRO, 2017, p. 266). Dessa maneira, a 

lógica da sociedade do espetáculo transcende os aspectos da cultura e da comunicação 

e afeta diretamente a reprodução da vida social, sendo, portanto, um aspecto a ser 

permanentemente desnaturalizado e problematizado. No sentido abordado aqui, 

podemos afirmar que o espetáculo é uma representação da colonialidade do poder 

porque traz à tona determinados elementos constitutivos das relações de dominação e 

opressão a partir da produção de subjetividades. 

Seguindo a perspectiva crítica, mas já apontando para outros horizontes 

possíveis, trazemos as considerações de Stuart Hall sobre a cultura novamente porque 

concordamos que esse terreno é um campo de batalha permanente, onde “o que importa 

não são os objetos culturais intrínseca ou historicamente determinados, mas o estado 
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do jogo das relações culturais: cruamente falando e de uma forma bem simplificada, o 

que conta é a luta de classes na cultura ou em torno dela” (HALL, 2009, p. 241-242). 

Hall pensa as culturas como formas de luta, porque entende que a cultura popular está 

vinculada, em alguma medida, à classe trabalhadora, onde a tradição popular é de “luta 

e resistência - mas também, naturalmente, apropriação e expropriação” (HALL, 2009, 

p. 232). 

Fazendo um contraponto à Escola de Frankfurt, Hall se posiciona criticamente 

contra uma abordagem que considera o povo como passivo, pois, segundo ele, “(...) a 

ideia do povo como uma força mínima e puramente passiva constitui uma perspectiva 

profundamente antissocialista” (HALL, 2009, p. 237). Tal crítica subliminar a um certo 

ar iluminista de determinados defensores da cultura “pura” é necessária e precisa ser 

cada vez mais problematizada, porque concordamos que “(...) não existe uma ‘cultura 

popular’ íntegra, autêntica e autônoma, situada fora do campo de força das relações de 

poder e de dominação culturais” (HALL, 2009, p. 238). Essa definição de cultura como 

arena de disputa é fundamental para o debate aqui proposto. “A cultura dos oprimidos, 

das classes excluídas: esta é a área à qual o termo ‘popular’ nos remete” (HALL, 2009, 

p. 245), então é a partir desse lugar de resistência e contenção que precisamos pensar a 

cultura como forma de emancipação, pois Hall não nega o peso da indústria cultural na 

conformação dos sentidos e das percepções e nem essencializa o público como mero 

receptor de informações, pelo contrário, quando afirma: 

Creio que há uma luta contínua e necessariamente irregular e 

desigual, por parte da cultura dominante, no sentido de 

desorganizar e reorganizar constantemente a cultura popular; 

para cercá-la e confinar suas definições e formas dentro de 

uma gama mais abrangente de formas dominantes. Há pontos 

de resistência e também momentos de superação. Esta é a 

dialética da luta cultural. Na atualidade, essa luta é contínua e 

ocorre nas linhas complexas de resistência e da aceitação, da 

recusa e da capitulação, que transformam o campo da cultura 

em uma espécie de campo de batalha permanente, onde não se 

obtêm vitórias definitivas, mas onde há sempre posições 

estratégicas a serem conquistadas ou perdidas (HALL, 2009, 

p. 239). 

 

Recuperamos alguns trechos de Notas sobre a desconstrução da cultura 

popular por entender a atualidade deste pensamento e continuar defendendo a cultura 

como lugar de contestação em uma luta contínua e desigual, porém dialética e 

necessária. Hall é um dos teóricos que conjuga o pessimismo do intelecto com o 
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otimismo da vontade, máxima de Antonio Gramsci que nos ajuda a seguir 

problematizando a cultura popular e suas relações com a indústria cultural, entendendo 

que, apesar de misturadas, seus interesses são distintos.   

A cultura popular é um dos locais onde a luta a favor ou contra 

a cultura dos poderosos é engajada; é também o prêmio a ser 

conquistado ou perdido nessa luta. É a arena do consentimento 

e da resistência. Não é a esfera onde o socialismo ou uma 

cultura socialista - já formada - pode simplesmente ser 

‘expressa’. Mas é um dos locais onde o socialismo pode ser 

constituído. É por isso que a cultura popular importa (HALL, 

2009, p. 246). 

 Após as discussões apresentadas por representantes da Escola de Frankfurt e da 

Escola de Birmingham, mesmo em um campo onde os termos relacionados à cultura 

estão em constante embate, vimos que as relações de poder são constitutivas dessas 

disputas, ora com derrotas, ora com vitórias, mas sempre com tensões e complexidades 

da dialética cultural que busca permanentemente superar modelos e resultados binários. 

Acrescentamos ainda a esse debate as considerações de Jesús Martín-Barbero em Dos 

meios às mediações - comunicação, cultura e hegemonia (2009), onde o autor 

complexifica as discussões sobre comunicação e cultura ao focar nas mediações 

realizadas pelo público telespectador, que, por muito tempo, foram negligenciadas já 

que o ponto principal de análise geralmente era o meio de comunicação, no caso dele, 

a televisão. 

Através de seu mapa das mediações comunicativas (1998) e do mapa das 

mutações culturais (2009), o teórico é grande referência para se pensar as complexas 

relações entre comunicação, cultura e política na América Latina a partir de produtos 

midiáticos, seguindo uma abordagem interdisciplinar, configurando inspiração para 

esta tese. Martín-Barbero é um dos autores que entende a televisão em suas 

contradições, sem negar o poder exercido pela indústria cultural, mas considerando 

também que os telespectadores são conscientes e fazem suas próprias mediações, apesar 

da imposição da hegemonia. Nesse sentido, a televisão é regulada por interesses do 

capital que buscam moldar os sentidos e as subjetividades, mas que, de certa maneira, 

fornece visibilidade para determinadas manifestações culturais populares. Ao mesmo 

tempo em que procura limitar as representações, também recupera algumas tradições 

de matrizes culturais, como a do melodrama, por exemplo. 

Do lado da comunicação, o que hoje necessitamos pensar é um 

processo no qual o que está em jogo (...) é a emergência de 
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uma razão comunicacional, cujos dispositivos - a 

fragmentação que desloca e descentra, o fluxo que globaliza e 

comprime, a conexão que desmaterializa e hibridiza - 

agenciam as mudanças do mercado da sociedade (MARTÍN-

BARBERO, 2009, p. 13). 

 

O autor, ao discutir as ambiguidades da televisão, questiona a resistência de 

parte da intelectualidade e dos próprios governos com relação a esse meio de 

comunicação, não o considerando parte importante da cultura nem levando em 

consideração essa mídia para se pensar políticas públicas98. Segundo o teórico, é preciso 

“(...) manter a estratégica tensão, epistemológica e política, entre as mediações 

históricas que dotam os meios de sentido e alcance social e o papel de mediadores que 

eles possam estar desempenhando hoje” (MARTÍN-BARBERO, 2009, p. 12). Para 

isso, como sugestão metodológica, Martín-Barbero desenvolveu aspectos de um mapa 

noturno, para avançar tateando na análise das produções televisivas e questionar a 

dominação, a produção e o trabalho reconhecendo a situação a partir das mediações, 

rompendo com uma razão dualista (MARTÍN-BARBERO, 2009). Destacando a 

cotidianidade familiar, a temporalidade social e a competência cultural como três 

lugares de mediação, ou seja, elementos importantes para se pensar as narrativas 

exibidas na televisão, entendemos como tais processos são operados para eficácia em 

relação a fidelização e alcance do público em geral. Primeiro temos a cotidianidade 

familiar, que diz respeito ao que é do cotidiano e do familiar, ou seja, reproduz uma 

lógica que aproxima o telespectador ao acionar aquilo que dialoga com as pessoas 

partindo do dia-a-dia do cidadão comum. 

Se a televisão na América Latina ainda tem a família como 

unidade básica de audiência é porque ela representa para a 

maioria das pessoas a situação primordial de reconhecimento. 

E não se pode entender o modo específico que a televisão 

emprega para interpelar a família sem interrogar a 

cotidianidade familiar enquanto lugar social de uma 

interpelação fundamental para os setores populares 

(MARTÍN-BARBERO, 2009, p. 295). 

 

Dentro do aspecto da cotidianidade familiar, por exemplo, Martín-Barbero traz 

dois elementos que dialogam diretamente com nosso objeto de pesquisa ao pensar a 

figura do apresentador de televisão e sua linguagem coloquial como forma de 

aproximação a determinado público: 

                                                        
98 Parte destas considerações foram observadas na entrevista do programa Roda Viva (TV Cultura) com 

o autor, gravado em 22 de outubro de 2002. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=eqoAWbN_onM> Acesso em: 7 out. 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=eqoAWbN_onM
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A televisão recorre a dois intermediários fundamentais: um 

personagem retirado do espetáculo popular, o animador ou 

apresentador, e um certo tom que fornece o clima exigido, 

coloquial. O apresentador-animador - presente nos noticiários, 

nos concursos, nos musicais, nos programas educativos e até 

nos ‘culturais’, para reforçá-los -, mais do que um transmissor 

de informações, é na verdade um interlocutor, ou melhor, 

aquele que interpela a família convertendo-a em seu 

interlocutor. Daí seu tom coloquial e a simulação de um 

diálogo que não se restringe a um arremedo do clima 

“familiar” (MARTÍN-BARBERO, 2009, p. 296). 

  

Tal passagem se relaciona com a trajetória televisiva de Regina Casé e a 

tentativa de aproximação com seus interlocutores populares99 nos programas já 

descritos anteriormente, onde a linguagem informal caracteriza um dos principais 

marcos da performance da apresentadora. Esse contato de intimidade já foi abordado 

quando falamos sobre a experiência de Guel Arraes com os filmes etnográficos, mas 

retomamos aqui para relacionar com os escritos de Jesús Martín-Barbero esse aspecto 

que é tão marcante nos trabalhos realizados por eles em parceria com Hermano Vianna. 

Outro aspecto do mapa noturno que nos interessa é a temporalidade social, que 

significa se apropriar do tempo de cada época e reproduzir sua lógica no tempo da 

televisão e na sua configuração de grade de programação, seguindo o que o autor chama 

de estética da repetição. Importante apontar para o que Martín-Barbero ressalta: a 

repetição e fragmentação, que são diretrizes fundamentais para se pensar as narrativas 

televisivas. 

Enquanto em nossa sociedade o tempo produtivo, valorizado 

pelo capital, é o tempo que ‘transcorre’ e é medido, o outro, 

constituinte da cotidianidade, é um tempo repetitivo, que 

começa e acaba para recomeçar, um tempo feito não de 

unidades contáveis, mas sim de fragmentos. E a matriz 

cultural do tempo organizado pela televisão não seria 

justamente esta, a da repetição e do fragmento? (MARTÍN-

BARBERO, 2009, p. 297) 

 

O último fator é a competência cultural, que aborda o acúmulo de repertório 

relacionado à cultura de cada sujeito, sendo, portanto, controverso: “Poucos mal-

entendidos são tão persistentes e intrincados quanto esse que sustenta e no qual 

desemboca a relação televisão/cultura” (MARTÍN-BARBERO, 2009, p. 299). Para o 

autor, há um embate entre os críticos que encaram a televisão a partir do paradigma da 

                                                        
99 Veremos no próximo item que cultura popular é essa trazida pela emissora nos programas de Regina 

Casé. 
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arte, denunciando a decadência cultural; outros propõe uma elevação cultural da 

televisão; outros ainda defendem a verdadeira cultura como sendo a feita pelo povo, 

mas sem considerar seus aspectos históricos. Nestes posicionamentos, há tanto o debate 

pelas necessidades culturais das pessoas quanto as demandas pela disputa de audiência 

(MARTÍN-BARBERO, 2009). 

Mais uma vez, como afirmou Benjamin a propósito da 

fotografia, os mandarins da Cultura continuarão a se perguntar 

se a televisão pode ser considerada como cultura enquanto - 

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 (MARTÍN-BARBERO, 2009, p. 300). 

 

Dessa maneira, entendemos na prática como se dá essa dialética: tanto a 

televisão exibe sua conceituação de cultura a partir das práticas sociais do cotidiano, 

quanto influencia tais práticas a partir do que entende ser necessário difundir através de 

sua programação, sempre priorizando seus próprios interesses. No prefácio à 5ª edição 

espanhola do livro, Martín-Barbero apresenta o mapa das mediações comunicativas, 

trazendo diversos pontos de análise e de método, que são os formatos industriais, as 

lógicas de produção, as matrizes culturais e as competências de recepção, todas 

vinculadas à comunicação, cultura e política. Dentro deste circuito para entender a 

comunicação, ainda estão a institucionalidade, a socialidade, a ritualidade e a 

tecnicidade, complementando essa complexa relação de mediações em seus 

cruzamentos. Nos interessam algumas relações específicas desse esquema de dois eixos 

(o diacrônico e o sincrônico), como, por exemplo, os formatos industriais e as 

ritualidades. 

Em sua relação com os formatos industriais (discursos, 

gêneros, programas e grades ou palimpsestos), as ritualidades 

constituem gramáticas da ação - do olhar, do escutar, do ler - 

que regulam a interação entre os espaços e tempos da vida 

cotidiana e os espaços e tempos que conformam os meios 

(MARTÍN-BARBERO, 2009, p. 19). 

 

Destacamos a grade da programação como formato industrial que direciona 

determinado programa para um público-alvo de acordo com padrões estabelecidos de 

idade, gênero, raça, classe, território, sexualidade. No sentido escolhido pela indústria 

cultural, tal intersecções são levadas em consideração não por representarem uma 

abordagem complexa dos indivíduos, mas para segmentar grupos específicos e 

transformar em nicho de mercado. Tal fato é percebido não apenas pelas características 



108 
 

das propagandas nos intervalos comerciais, mas também na própria formatação das 

atrações apresentadas com posicionamentos políticos e ideológicos específicos100. 

Importante ressaltar que é esta gramática da ação que conforma a subjetividade 

do olhar, do escutar, do ler e de outros sentidos, sendo grande influenciadora nessa 

estrutura que é a indústria cultural, tanto estruturante dela quanto estruturada por ela, 

ou seja, em uma relação constitutiva (BOURDIEU, 2015). Como esse movimento não 

é via de mão única, ao mesmo tempo, há uma diversidade na recepção das produções 

televisivas pois são múltiplas as trajetórias de leitura e os capitais culturais de cada 

indivíduo, “ligadas às condições sociais do gosto, marcadas por níveis e qualidade de 

educação, por posses e saberes constituídos na memória étnica, de classe ou de gênero, 

e por hábitos familiares de convivência com a cultura letrada, oral ou audiovisual (...)” 

(MARTÍN-BARBERO, 2009, p. 19). 

Mesmo pensando além dos meios de comunicação, é importante lembrar que 

uma emissora de televisão se configura apenas como uma parte da engrenagem de toda 

a máquina que é a indústria cultural, composta também pelo rádio, pelas revistas, pelos 

jornais, pelo cinema etc, como já discutido por Adorno e Horkheimer, visando 

conformar a produção de subjetividade dos indivíduos. Posto isto, a produção midiática 

em geral está alinhada ao alicerce principal da indústria cultural, seguindo uma lógica 

aproximada da televisão em sua programação e linhas editoriais, que continua tendo 

um alcance considerável no país, apesar do avanço da internet101. 

Seguindo a teoria crítica e os estudos culturais, fazendo as devidas adaptações 

para pensar o contexto brasileiro, é necessário debater brevemente o crescimento da 

televisão no Brasil102 na época da ditadura civil-militar (1964-1985), onde o regime 

                                                        
100 Essa é uma das críticas feitas, por exemplo, ao feminismo liberal e ao anti-racismo de mercado, 

discutidos com propriedade pelos pesquisadores Sabrina Fernandes e Jones Manoel, respectivamente, 

em seus canais de Youtube e em suas redes sociais, onde difundem suas contribuições marxistas para se 

pensar a realidade atual e o avanço do neoliberalismo em todas as suas formas, que age fortemente na 

produção de subjetividades e na apropriação de pautas identitárias. Debateremos esse aspecto de maneira 

aprofundada no terceiro capítulo. Canal Tese Onze: 

<https://www.youtube.com/channel/UC0fGGprihDIlQ3ykWvcb9hg> Canal Jones Manoel: 

<https://www.youtube.com/channel/UC02coXfDPjEmU8uDT2G8Z2A> Acesso em: 19 out. 2019. 
101 Vale ressaltar que, quando se fala de avanço tecnológico e utilização de internet pela população em 

geral, existe uma desigualdade significativa de quem efetivamente usa a rede como ferramenta de 

informação, já que o alcance, a qualidade e o preço do sinal variam conforme a região do país. Nesse 

sentido, relacionamos tal fato com o que Doreen Massey chama de geometria do poder ao pensar o 

processo de globalização nos anos 1990. Ver mais em MASSEY, 2008. 
102 São várias as pesquisas sobre televisão no Brasil e não adentraremos especificamente neste ponto 

por não se tratar do objetivo deste capítulo. Iremos apenas ressaltar alguns marcos históricos relevantes 

para as discussões desta tese, mas indicamos os trabalhos de Sérgio Mattos (1990), que divide a história 

da TV em fases (elitista, populista, desenvolvimento tecnológico, expansão internacional, globalização 

https://www.youtube.com/channel/UC0fGGprihDIlQ3ykWvcb9hg
https://www.youtube.com/channel/UC02coXfDPjEmU8uDT2G8Z2A
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negociou as concessões públicas dos meios de comunicações com a elite empresarial 

do país, preocupada com seus interesses comerciais e conivente com os ideais da época 

ao se submeter aos mandos de quem estava no poder, apoiando a ditadura vigente. Uma 

aliança política com o poder imposto no país pelos militares já indica de primeira essa 

colonialidade relacionada à chegada da televisão no Brasil, já que inicialmente sua 

difusão estava restrita a quem tinha alto poder aquisitivo. O rádio, que era o grande 

meio de comunicação até então, foi aos poucos dividindo espaço com a tv, que hoje 

ocupa a maioria dos lares brasileiros103. 

Um dos principais pontos a ser destacado diz respeito à tentativa de construção 

de uma identidade nacional difundida pela indústria cultural brasileira nesse período de 

chegada e consolidação do meio no país, inicialmente por intermédio do rádio, mas que 

depois foi migrando para televisão. A ideia de que a publicidade colocava suas 

propagandas no intervalo do conteúdo de entretenimento é insuficiente para debater o 

quanto o próprio mercado publicitário, vinculado a interesses comerciais, molda 

justamente o conteúdo aparentemente “neutro”, que mais do que uma alienação, busca 

uma determinada conformação ideológica que atenda a seus interesses econômicos. 

Recuperamos de forma sucinta as contribuições de Sérgio Mattos acerca da 

história da televisão brasileira, iniciada na década de 1950 e muito influenciada pelo 

rádio, o veículo mais popular do país, “utilizando inicialmente sua estrutura, o mesmo 

formato de programação, bem como seus técnicos e artistas” (MATTOS, 1990, p. 6). 

O sistema brasileiro de radiodifusão é considerado uma concessão pública onde as 

relações com as empresas, em muitos casos familiares104, são estreitas, o que revela 

muito desse processo inicial que perdura até hoje. 

O processo de concessão da televisão brasileira, inicialmente, 

foi efetivado a partir do favoritismo político. A proliferação 

de estações de TV começou, entretanto, muito antes do Golpe 

Militar de 1964, mais precisamente durante a administração 

do presidente Juscelino Kubitschek, e prolongou-se até o 

governo da Nova República, de José Sarney. A Constituição 

de 1988 estabeleceu normas e diretrizes que anulam o critério 

casuístico utilizado até então (MATTOS, 1990, p. 6). 

                                                        
e convergência), e o livro História da televisão no Brasil, de Ana Paula Goulart Ribeiro, Igor 

Sacramento, Marco Roxo (2010); Estudos de televisão, de João Freire Filho (2011) etc. 
103 Matéria: Pesquisa diz que, de 69 milhões de casas, só 2,8% não têm TV no Brasil. Disponível em: 

<http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-02/uso-de-celular-e-acesso-internet-sao-

tendencias-crescentes-no-brasil> Acesso em: 30 set. 2019. 
104 Famílias de empresários que deixam seu legado a cada geração, sempre se mantendo na hegemonia, 

como no caso da família Marinho no Grupo Globo, que, antes de ter a emissora, já contava com um 

jornal impresso e uma estação de rádio. 

https://editoracontexto.com.br/autores/ana-paula-goulart-ribeiro.html
https://editoracontexto.com.br/autores/igor-sacramento.html
https://editoracontexto.com.br/autores/igor-sacramento.html
https://editoracontexto.com.br/autores/marco-roxo.html
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-02/uso-de-celular-e-acesso-internet-sao-tendencias-crescentes-no-brasil
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-02/uso-de-celular-e-acesso-internet-sao-tendencias-crescentes-no-brasil
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Sobre as concessões de canais105, a emissora já se manifestou no site Memória 

Globo, alegando que o dono da Rede Globo concedeu apoio aos militares: “Em 1988, 

em entrevista à Folha de S. Paulo, Roberto Marinho admitiu ter apoiado a ‘ação 

construtiva’ desses governos, mas disse que ‘fez questão de não obter favores’.” 

Complementando esse posicionamento de que “nenhuma das concessões obtidas pela 

TV Globo foi dada pelos militares”, há a seguinte declaração: “As duas únicas 

concessões foram outorgadas antes do período militar: a primeira em 1957, pelo 

presidente Juscelino Kubitschek, para a Globo do Rio, e a segunda em 1962, por João 

Goulart, para o canal da emissora em Brasília”. Sobre a relação com a censura, a 

emissora alega que também sofreu certa repressão nos noticiários no âmbito do 

jornalismo e nas novelas no âmbito do entretenimento, não obtendo nenhum tratamento 

diferenciado. O último “fato” mencionado sobre esse assunto diz respeito à não-

demissão de profissionais da época por conta de posicionamentos políticos: 

Ao contrário, mesmo no período mais duro da repressão, 

contratou vários artistas e intelectuais de esquerda, alguns 

deles notadamente ligados ao Partido Comunista. Este foi o 

caso de profissionais como Mário Lago, Gianfrancesco 

Guarnieri, Dias Gomes, Francisco Milani, Oduvaldo Viana 

Filho e muitos outros. Vários profissionais foram convocados 

a depor no Dops (Delegacia de Ordem Política e Social), como 

os jornalistas Alice-Maria Reiniger e Luís Edgar de Andrade, 

e Roberto Marinho fazia questão de acompanhar ou de ter um 

dos seus familiares acompanhando os profissionais no 

interrogatório. 

 

Como podemos perceber, essa relação da emissora com a ditadura militar é 

controversa e envolve diversos agentes políticos ligados ao capital, com acusações por 

parte de outros agentes da mídia e defesas por parte do próprio grupo das Organizações 

                                                        
105 No site Memória Globo, na categoria Acusações Falsas, encontramos o posicionamento da emissora 

sobre as concessões de canais e as polêmicas envolvendo a criação da Rede Globo, além de suas posições 

diante da ditadura militar. Segue o trecho inicial do editorial: “Afirma-se, com frequência, que o 

crescimento da Rede Globo de Televisão se deu graças à sua estreita ligação com o regime implantado 

em março de 1964. O Globo, de fato, apoiou o movimento militar. Mas esta não foi uma posição 

exclusiva do jornal. Havia, naquele momento, um posicionamento amplamente majoritário contra o 

chamado nacional-populismo de João Goulart. Com exceção da Última Hora, todos os principais órgãos 

de informação do país apoiaram o golpe. Depois de instaurado o primeiro governo, alguns periódicos 

passaram para a oposição. Roberto Marinho seguiu dando apoio aos militares. Ele acreditava na vocação 

democrática do presidente Castello Branco e na eficácia da política econômica desenvolvida por Roberto 

Campos e Octavio Gouvêa de Bulhões”. Disponível em: <http://memoriaglobo.globo.com/acusacoes-

falsas/concessoes-de-canais.htm> Acesso em: 12 out. 2019. 

http://memoriaglobo.globo.com/acusacoes-falsas/concessoes-de-canais.htm
http://memoriaglobo.globo.com/acusacoes-falsas/concessoes-de-canais.htm
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Globo106. São muitos os interesses em jogo, nos colocando sempre em posição de 

desconfiança quanto aos acordos fechados entre ambas as partes, que refletem 

diretamente na linha editorial escolhida pela emissora e no que a ditadura queria deixar 

exibir ou não em termos de narrativa do país, principalmente em relação a atuação de 

seu governo. 

Vale destacar que foram criadas políticas de desenvolvimento econômico 

vinculadas a um processo de industrialização e a consequente ampliação dos meios de 

comunicação, em relação estreita com o mercado publicitário, principalmente 

estadunidense, já que em seu início a televisão não tinha grande público e as agências 

estrangeiras tinham experiência na publicidade (MATTOS, 1990). “Nos primeiros anos 

os patrocinadores determinavam os programas que deveriam ser produzidos e 

veiculados, além de contratar diretamente os artistas e produtores” (MATTOS, 1990, 

p. 9). 

Sobre este tema, há a polêmica do Caso Time-Life107, também mencionada no 

site Memória Globo dentro da categoria Acusações Falsas, onde se declara o 

posicionamento da emissora sobre o debate envolvendo a criação da Rede Globo e o 

apoio financeiro da Time-Life, empresa de marketing dos EUA. Pela lei vigente na 

época, era proibida a inserção do capital estrangeiro na gestão ou propriedade de 

empresas brasileiras de telecomunicações e o caso foi levado para o Conselho Nacional 

de Telecomunicações, onde foi aberto um processo em 1965. No mesmo ano, foi 

iniciada uma Comissão Parlamentar de Inquérito na Câmara dos Deputados para 

aprofundar a investigação, que contou com depoimento de Roberto Marinho, alegando 

que os contratos estabelecidos entre a Globo e a Time-Life eram legais. Em 1966, foi 

emitido um parecer desfavorável à emissora, alegando que, com o envio de um assessor 

da Time-Life, a mesma “estaria participando da orientação intelectual e 

                                                        
106 São muitas as pesquisas sobre a mídia e a publicidade na época da ditadura civil militar analisando 

suas relações estreitas, mas não entraremos nesse debate de maneira aprofundada por não ser o escopo 

deste capítulo. 
107 No site Memória Globo, também na categoria Acusações Falsas, encontramos o discurso oficial da 

emissora sobre o Caso Time-Life. Segue o trecho inicial do editorial: “A inauguração da TV Globo 

ocorreu em 26 de abril de 1965. Dois meses depois, Carlos Lacerda denunciaria como ilegais as relações 

da emissora com o grupo Time-Life. Segundo o então governador da Guanabara, os acordos firmados 

pela Globo com a empresa norte-americana feriam o artigo 160 da Constituição brasileira, que proibia a 

participação de capital estrangeiro na gestão ou propriedade de empresas de comunicação. Desencadeou-

se, então, uma campanha contra a Globo, que contou com a adesão do deputado João Calmon, presidente 

da Abert (Associação Brasileira de Empresas de Rádio e Televisão) e um dos condôminos-proprietários 

dos Diários e Emissoras Associados, um dos principais grupos de comunicação da época, do qual fazia 

parte a TV Tupi”. Disponível em: <http://memoriaglobo.globo.com/acusacoes-falsas/caso-time-

life.htm> Acesso em: 12 out. 2019. 

http://memoriaglobo.globo.com/acusacoes-falsas/caso-time-life.htm
http://memoriaglobo.globo.com/acusacoes-falsas/caso-time-life.htm
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administrativa”. Apesar de em 1967 o governo federal ter mudado a legislação para a 

concessão de telecomunicações, isso não afetou a Rede Globo, pois a lei não tinha efeito 

retroativo. Ainda nesse ano, foi emitido um parecer final de que não havia sociedade 

entre as duas empresas, quando então a situação da Globo foi oficialmente legalizada108. 

Trazemos esse outro caso, para somar com a polêmica da ditadura militar 

brasileira, por entender que muitos desses contratos assinados entre grandes empresas 

visam seus próprios interesses e não uma preocupação com o público, e esse episódio 

da Rede Globo de Televisão não é o primeiro nem o último a ser realizado, observando, 

por exemplo, na contemporaneidade a relação explícita entre determinados canais e os 

dogmas religiosos voltados para domínio e manutenção do poder. 

Além do poderio da propaganda e seus anunciantes nacionais e internacionais, 

o controle do Estado sob a indústria cultural brasileira, principalmente vinculada a seus 

próprios interesses políticos e econômicos, continua significativo, basta atentar para 

alguns acontecimentos recentes da história do país: repercussão do golpe político de 

2016, na construção de um imaginário antipetista de combate à corrupção durante esse 

processo, nas campanhas para eleições presidenciais de 2018, no desenvolvimento da 

Operação Lava-Jato etc. 

Esta dependência cresce em importância quando se tem 

conhecimento de que o setor bancário nacional (a quem as 

empresas de comunicação recorrem para obter 

financiamentos, visando o funcionamento rotineiro ou planos 

de expansão) é conduzido ou diretamente supervisionado pelo 

governo, que é também quem continua determinando a 

política econômico-financeira do País através de decretos, 

medidas provisórias, portarias (MATTOS, 1990, p. 7). 
 

Essa breve retomada da discussão sobre indústria cultural através de 

determinados autores se fez necessária para mantermos a perspectiva crítica e 

complexificadora dos teóricos citados para analisar alguns aspectos da grade de 

programação da Rede Globo de Televisão e assim nos atentarmos ao fato da lógica 

capitalista de transformação da cultura em mercadoria reproduzir uma razão colonial. 

Continuaremos no próximo capítulo este debate, ao pensar a grade que delimita o que 

deve ser visto e em qual horário, adequando o conteúdo conforme seus interesses e 

                                                        
108 O editorial é finalizado dessa maneira: “Mesmo assim, Roberto Marinho resolveu encerrar o contrato 

de assistência técnica com o Time-Life e ressarciu o grupo americano do dinheiro desembolsado. Através 

de empréstimos, tomados em bancos nacionais, e empenhando todos os seus bens pessoais, pôs fim ao 

acordo com o Time-Life em julho de 1971”. Disponível em: 

<http://memoriaglobo.globo.com/acusacoes-falsas/caso-time-life.htm> Acesso em: 12 out. 2019. 

http://memoriaglobo.globo.com/acusacoes-falsas/caso-time-life.htm
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público-alvo com o objetivo de ter cada vez mais audiência, gerar mais lucro e moldar 

o desejo dos telespectadores, em uma dinâmica que se retroalimenta. 

 



114 
 

CAPÍTULO 3 - Grade de programação e mulher-máquina 

 

Para começar este debate sobre a grade de programação, destacamos o filme 

Além do Cidadão Kane109 (1993), documentário produzido pela BBC de Londres sobre 

a Rede Globo, no qual é demonstrada a construção da identidade da emissora através 

de depoimentos de personalidades como Leonel Brizola, Chico Buarque, Dias Gomes, 

Washington Olivetto etc. São exibidos trechos de algumas atrações da programação da 

época como o Xou da Xuxa, Fantástico, Domingão do Faustão, Cassino do Chacrinha, 

novelas de sucesso de público, intercalando com informações da sociedade brasileira e 

sua desigualdade social constitutiva. A relação com outras emissoras pela disputa de 

audiência, como TV Tupi, Grupo Bandeirantes e SBT também é apresentada, assim 

como os processos de concessão pública da Rede Globo e a aproximação da mesma 

com o regime militar. Vale ressaltar um determinado momento do documentário, em 

que o comandante Médici, ao inaugurar a televisão a cores no Brasil, diz ser muito bom 

acompanhar a Rede Globo pois, ao ver as notícias do mundo em outras redes, tudo 

parece um caos, mas com as notícias exibidas na emissora é diferente, pois a sensação 

que dá é parecida ao relaxamento de quando se toma um calmante. 

Analisando a contemporaneidade, será que sob determinados aspectos, a 

situação não continua a mesma? Se pensarmos em alguns assuntos, será que tais 

silenciamentos não foram atualizados? Trazendo esse exemplo específico, percebemos 

que, através da escolha do que deve ser exibido ou não, a emissora conforma sua 

programação de acordo com seus interesses políticos e econômicos, mesmo que no 

discurso oficial o público seja colocado no lugar de honra como se o objetivo final fosse 

“agradar” o telespectador apenas110. 

Partimos da grade como a que conforma uma programação, exibindo 

determinados programas em horários específicos, sempre levando em consideração o 

contexto político, social e econômico do país, buscando encapsular as questões, criar o 

                                                        
109 No original Brazil: Beyond Citizen Kane. O filme, que faz referência à Cidadão Kane (1941), de 

Orson Welles, passou por limitações em relação à exibição no Brasil, gerando polêmicas com outras 

emissoras, por trazer uma perspectiva crítica que não agradou à Rede Globo. O filme de Welles retrata a 

trajetória de um magnata da comunicação nos EUA. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=049U7TjOjSA> Acesso em: 12 out. 2019. 
110 Sabemos que existem diferenças entre canais que são públicos, a cabo, por assinatura, universitários, 

dentre outros, mas estamos focando aqui especificamente nos abertos, por serem os que têm grande 

alcance de público e um deles, a Globo, ser o canal em que são veiculados os programas analisados nesta 

tese. 

https://www.youtube.com/watch?v=049U7TjOjSA
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consenso e apaziguar os conflitos. Esse mapeamento da alteridade gradeada, levando 

em consideração que a grade da televisão é delimitada, se coloca como uma 

reatualização de uma prática colonial, pois estar na grade é estar preso e fixado111. 

Portanto, seguimos pensando tal aspecto de uma maneira menos celebratória e mais 

problematizadora, analisando mais os processos televisivos e menos os produtos 

midiáticos enquanto resultados112. 

Yvana Fechine113 é uma das autoras que pensa a grade de programação e a 

relação da fruição do público com o fluxo televisual, pois, ligada à temporalidade do 

cotidiano, faz sentido como hábito da população brasileira, que se repete diariamente 

(FECHINE, 2014), por mais que encontremos variações dependendo de alguns aspectos 

como gênero, raça, classe, territorialidade etc. Concordamos com a teórica sobre o fato 

da programação da tv pautar as conversas do cotidiano, os momentos de lazer, os 

afazeres domésticos e até mesmo o sono, moldando o ambiente familiar e suas 

interações (FECHINE, 2014). 

Pensando a partir do contexto televisivo brasileiro ao longo de sua história, a 

TV Excelsior é apontada como a pioneira na divisão da programação em faixas, 

ampliando os turnos onde eram exibidos os programas, pois inicialmente os programas 

eram ao vivo, e só após a chegada do videoteipe que foi possível gravar os mesmos. 

Sua concessão foi extinta pelo governo da ditadura militar após alguns embates com o 

mesmo. A partir dos processos de modernização da televisão brasileira na década de 

1970, foram sendo criadas estratégias de comercialização também, diretamente 

vinculadas ao mercado publicitário, o que colocou a Rede Globo como líder de 

audiência no país e grande formadora de opinião e de senso comum. 

Considerando episódios relevantes da televisão aberta brasileira, um dos 

destaques que nos interessa é o debate entre os presidenciáveis da época, Fernando 

                                                        
111 Agradecemos a Maurício de Bragança pelas considerações acerca deste ponto na banca de 

qualificação. 
112 Utilizamos também como referência a dissertação de Joana D’Arc de Nantes (2018) sobre a 

reassistibilidade de telenovelas mexicanas no Brasil para pensar a grade de programação como 

ferramenta de construção de identidade de uma emissora. No caso de sua pesquisa, a autora abordou o 

SBT e a organização dessa grade, destacando alguns elementos específicos, dentre eles: produtos 

estrangeiros advindos principalmente do México, presença marcante do melodrama nas telenovelas, 

programas de auditório com presença de plateia, programas voltados ao público infantil em forma de 

desenhos animados e ficções seriadas, apelo popular visando audiência e venda de produtos, por isso 

muitas vezes considerada sensacionalista etc. 
113 Artigo disponível em <http://www.revistas.usp.br/significacao/article/view/65593/68205> Acesso 

em: 28 out. 2019. 

http://www.revistas.usp.br/significacao/article/view/65593/68205
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Collor de Mello e Luís Inácio Lula da Silva, ocorrido na Rede Globo em 1989114, que 

repercutiu bastante, gerando algumas polêmicas. A emissora foi criticada por ter 

realizado uma edição no debate entre os candidatos, que nitidamente beneficiou Collor. 

Essa edição, posteriormente considerada um erro pela própria emissora, se configurou 

como um “tiro no pé” pois demonstra claramente a manipulação de imagens por 

motivação político-econômica naquela época, prática que continua recorrente já que é 

constitutiva da indústria cultural. Percebemos, desde essa época, portanto, uma certa 

“virada popular e populista” da emissora após esse episódio, seguindo um projeto de 

popularização na televisão aberta como resposta. Esse caso é um dos mais sintomáticos 

acerca da relação entre mídia e política, devido ao tamanho da emissora e a consequente 

eleição de Collor, moldando os rumos do país através da preferência de um candidato, 

porém sabemos que não foi e nem será o último caso. 

Trazemos então alguns elementos do discurso institucional da emissora para 

pensar como se dá essa linha editorial como projeto político, ressaltando os slogans da 

emissora ao longo das décadas e como eles indicam seu posicionamento que direciona 

toda a programação daquela época115, como, por exemplo, o Padrão Globo de 

qualidade116 e o famoso plim, plim. Ao longo de sua trajetória, a emissora teve diversos 

                                                        
114 No site Memória Globo, na categoria Erros, aparecem dois eventos: a cobertura das Diretas Já e o 

Debate Collor x Lula. Seguem trechos do texto oficial da emissora sobre este último caso: “Em 1989, os 

brasileiros foram às urnas para escolher o novo presidente da República. Era a primeira eleição 

presidencial pelo voto direto, depois de 29 anos. O pleito foi bastante disputado. Havia 23 candidatos, 

entre os quais estavam os líderes dos principais partidos políticos. (...) Entre o primeiro e o segundo turno 

da eleição, houve dois debates entre os candidatos Collor e Lula, transmitidos por um pool de emissoras. 

(...) No dia seguinte à sua exibição ao vivo e na íntegra, a Rede Globo apresentou duas matérias com 

edições do último debate: uma no Jornal Hoje e outra no Jornal Nacional. (...) As duas foram 

questionadas. A primeira por apresentar um equilíbrio que não houve, e a segunda por privilegiar o 

desempenho de Collor. Mas foi a segunda que provocou grande polêmica. A Globo foi acusada de ter 

favorecido o candidato do PRN tanto na seleção dos momentos como no tempo dado a cada candidato, 

já que Fernando Collor teve um minuto e meio a mais do que o adversário. O PT chegou a mover uma 

ação contra a emissora no Tribunal Superior Eleitoral. O partido queria que novos trechos do debate 

fossem apresentados no Jornal Nacional antes das eleições, como direito de resposta, mas o recurso foi 

negado. Em frente à sede da Rede Globo, no Rio de Janeiro, atores da própria emissora, junto com outros 

artistas e intelectuais, protestaram contra a edição. (...) Mas o episódio provocou um inequívoco dano à 

imagem da TV Globo. Por isso, hoje, a emissora adota como norma não editar debates políticos; eles 

devem ser vistos na íntegra e ao vivo. Concluiu-se que um debate não pode ser tratado como uma partida 

de futebol, pois, no confronto de ideias, não há elementos objetivos comparáveis àqueles que, num jogo, 

permitem apontar um vencedor. Ao condensá-los, necessariamente bons e maus momentos dos 

candidatos ficarão fora, segundo a escolha de um editor ou um grupo de editores, e sempre haverá a 

possibilidade de um dos candidatos questionar a escolha dos trechos e se sentir prejudicado”. Disponível 

em: <http://memoriaglobo.globo.com/erros/debate-collor-x-lula.htm> Acesso em: 12 out. 2019. 
115 Publicação Quais foram os slogans da TV Globo desde 1970? Disponível em: 

<https://midiainteressante.com/2015/05/quais-foram-os-slogans-da-tv-globo-desde-1970.html> Acesso 

em: 30 set. 2019. 
116 No site oficial do Grupo Globo, encontramos a seguinte definição para a emissora: “A TV Globo 

tem sua programação distribuída em quase todo o território nacional, por meio de 5 emissoras próprias, 

http://memoriaglobo.globo.com/erros/debate-collor-x-lula.htm
https://midiainteressante.com/2015/05/quais-foram-os-slogans-da-tv-globo-desde-1970.html
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enunciados que funcionavam como discurso oficial e tentativa de aproximação com o 

público, alguns exemplos são: Globo e você, tudo a ver; Quem tem Globo, tem tudo; 

Rede Globo, a gente se vê por aqui (slogan durante 7 anos); A gente se liga em você; 

100 milhões de uns117. Nesse último, destacamos o enaltecimento e reconhecimento de 

que se fala para um público imenso, com um alcance territorial maior do que qualquer 

outro meio de comunicação no país. Tais aspectos demonstram um posicionamento de 

marca da empresa, como é feito na publicidade, que estabelece cada vez mais relações 

não subliminares sobre seus objetivos, parcerias e patrocínios118. 

Sobre os parâmetros para uma televisão de qualidade, João Freire Filho (2004) 

é um dos autores que traz considerações acerca da mudança da programação televisiva 

brasileira em relação aos canais abertos. Segundo o pesquisador, houve uma 

transformação em termos de conteúdo e abordagem sensacionalistas no sentido de 

tornar palatável determinados programas e temas após a popularização dos aparelhos 

domésticos, com o objetivo de consolidar um público cativo. 

Diante de frases que se pretendem fortes e de apelo ao público para ampliar sua 

audiência, nos questionamos: o que a gente não vê, porque foi apagado e editado? E o 

que a gente não ouve, porque foi silenciado? Dentro dessa programação, 

historicamente, a representação negra, por exemplo, sempre se dava em noticiários 

policiais relacionados à criminalidade, denunciando a violência cometida por pessoas 

negras. Nas telenovelas e programas de auditório, quando se aparecia, os personagens 

reforçavam determinados estereótipos, reproduzindo diversas formas de racismo119 

(blackface, inclusive). Ao longo dos últimos anos, com uma mudança de contexto 

político, econômico, social e cultural, além da luta constante dos movimentos sociais, 

                                                        
em parceria com empresas afiliadas, e em mais de 100 países, pela Globo Internacional. Reconhecida 

pelo alto padrão de qualidade, marca que imprimiu desde a sua fundação em 1965, a TV Globo tem uma 

trajetória que se confunde com a história da televisão no Brasil, sempre pautada por pioneirismo e 

inovação”. Disponível em: <https://grupoglobo.globo.com/quem-somos/> Acesso em: 1 out. 2019. 
117 Plataforma Um milhão de uns. Disponível em: <http://redeglobo.globo.com/milhoesdeuns/> Acesso 

em: 19 out. 2019. 
118 Como episódio recente, temos a comemoração dos 50 anos do Jornal Nacional, com os parabéns dos 

patrocinadores do jornal pela data comemorativa, com as empresas Crefisa, Cacau Show, Banco Safra, 

Caoa etc. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ZVrHbNvaHEc> Acesso em: 19 out. 

2019. Este é um exemplo nítido do que Adorno e Horkheimer criticavam na indústria cultural, que não 

dizia respeito apenas ao meio de comunicação propriamente dito, mas também a um sistema mais amplo 

de dominação e poder ligado a outras áreas, como a publicidade e a propaganda, desde sua criação até o 

produto midiático como resultado. 
119 Sobre este aspecto, indicamos o trabalho de Joel Zito Araújo sobre O negro na televisão brasileira 

(2004), em formato de tese, livro e documentário. Filme disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=PrrR2jgSf9M&t=42s> Acesso em: 19 out. 2019. 

https://grupoglobo.globo.com/quem-somos/
http://redeglobo.globo.com/milhoesdeuns/
https://www.youtube.com/watch?v=ZVrHbNvaHEc
https://www.youtube.com/watch?v=PrrR2jgSf9M&t=42s
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a programação das emissoras, neste caso da Rede Globo, também foi sendo modificada, 

incluindo telenovelas, séries, atrações especiais etc. que traziam personagens antes 

subalternizados agora como protagonistas, mas não por isso deixando de apresentar 

estereótipos120. 

Antes de entrar nas análises específicas do que os programas de Regina Casé 

representam na grade de programação da Rede Globo, é preciso fazer uma 

contextualização histórica de cada época e sua noção de cultura através das políticas 

culturais121 do país, pensando os momentos em que cada atração de sua trajetória foi 

exibido, mostrando como cada contexto também possibilitou a realização dos mesmos. 

Separamos em dois momentos históricos para detalhar mais, o primeiro das atrações 

Programa Legal (1991-1992) e Brasil Legal (1995-1998); e o segundo do Central da 

Periferia (2006) e Esquenta! (2011-2017). Vale destacar também que os dois primeiros 

eram exibidos no horário noturno em dias da semana (Brasil Legal na Terça Nobre), já 

os dois últimos eram exibidos no horário vespertino aos finais de semana, configurando 

uma diferença de público-alvo na faixa de programação. 

No contexto dos anos 1990, no âmbito da política cultural, diversas iniciativas 

alinhadas com o slogan da cultura como um bom negócio, seguindo a diretriz neoliberal 

da economia, foram difundidas. Uma delas foi a recuperação da legislação de incentivo 

fiscal através da renúncia de imposto das empresas, deixando a cargo do departamento 

de marketing das mesmas a decisão de qual projeto aprovado seria patrocinado. No 

contexto dos anos 2000, com uma nova concepção de cultura validada pelo Ministério 

da Cultura na gestão Gilberto Gil, abordando a dimensão antropológica da mesma, 

foram ampliados os projetos culturais que consideravam a diversidade e o tamanho do 

país, criando os pontos de cultura, por exemplo. 

Enquanto no primeiro momento da década de 1990122, o foco estava nas 

privatizações de vários aspectos da sociedade, inclusive o cultural, no segundo 

momento da década de 2000 e 2010, a atenção maior era dada a programas sociais, 

                                                        
120 Podemos destacar as produções com o foco nas histórias de pessoas que ascenderam socialmente via 

consumo para o que alguns denominavam Classe C ou nova classe média, como as empregadas 

domésticas, como Cheias de Charme (2012), A diarista (2003-2007) ou moradores do subúrbio como 

Avenida Brasil (2012), Pé na Cova (2013-2016), Suburbia (2012). 
121 São diversos os autores que abordam as políticas culturais brasileiras de maneira crítica e abrangente, 

dentre eles, Lia Calabre, Albino Rubim e Alexandre Barbalho, que utilizamos como referências.   
122 Vale destacar que foi em 1995 que o primeiro curso de Produção Cultural foi criado na Universidade 

Federal Fluminense, seguido pela Universidade Federal da Bahia em 1996, contribuindo para a 

profissionalização e o debate acerca da cultura no país. 
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ações afirmativas e incentivo à educação com abertura de novas universidades, 

causando impacto também na produção cultural brasileira da época. Diante do contexto, 

se antes os programas de Regina Casé cumpriam determinada “cota” dentro da grade 

da emissora elitista, após a mudança de contexto político, as atrações comandadas pela 

apresentadora estavam de certa maneira representando uma parcela da população que 

veio ascendendo socialmente via consumo. Um dos pontos a serem analisados diz 

respeito a esse aumento de produções com a tentativa de representar as classes 

populares em sua potência artística e criativa, mas que acabam reforçando alguns 

estereótipos. 

Levantamos a hipótese da figura de Regina Casé como mulher-máquina da 

emissora por entender que, através de sua atuação irreverente ao abordar temas 

populares, a Rede Globo tanto demonstra uma preocupação em abarcar todo tipo de 

público quanto em representar a maioria da população brasileira em atrações que 

valorizem as práticas e costumes do povo, mascarando seus interesses comerciais em 

produtos midiáticos palatáveis, portanto, com representações ambíguas e questionáveis. 

Já apresentamos as definições trazidas pelos programas na introdução, agora 

abordaremos alguns exemplos específicos, com falas de Regina Casé e dos convidados 

nos programas, entrevistas e temas abordados nas atrações. Seguimos analisando a 

exaltação de determinados aspectos para silenciar outros, com um discurso de 

celebração das diferenças e do estabelecimento de pontes e diálogos entre classes 

sociais. 

Além das informações já destacadas no primeiro capítulo sobre o programa Um 

pé de quê? e as performances de Regina Casé, destacamos agora alguns momentos e 

episódios de outras atrações da trajetória televisiva da apresentadora para ressaltar a 

narrativa sobre a cultura popular, a celebração da mistura e a representação de favela 

presentes em seus trabalhos na Rede Globo123. Ressaltamos de antemão a recuperação 

de matrizes culturais carnavalizadas124, a defesa de uma visibilidade afirmativa, termo 

utilizado por Sarah Nery em seu livro sobre Regina Casé, destacando seu 

posicionamento de mostrar o que está dando certo e o que pode dar certo na sociedade; 

                                                        
123 Estes pontos estarão presentes na terceira parte, porém com o foco na figura pública de Regina Casé 

ao pensarmos mais detidamente a colonialidade do ser. 
124 Alguns desses aspectos foram trabalhados ao longo da dissertação de mestrado sobre o Esquenta!, 

analisado até sua quarta temporada em 2014. 
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e a consciência cada vez maior de falar para milhões de brasileiros através do alcance 

da televisão, conformando intencionalmente determinada identidade nacional. 

Nos próximos três tópicos, dividimos alguns programas para fins metodológicos 

da análise crítica, mas lembramos que tais aspectos atravessam todas as atrações 

destacadas, a saber: a) cultura popular, focando no Brasil Legal e Esquenta! b) 

celebração da mistura, focando no Programa Legal e Esquenta! e c) representação de 

favela/cidade/Brasil, focando no Central da Periferia e Esquenta!. 

 

a) cultura popular 

Para debater esse tema complexo, apresentamos a definição da emissora de 

cultura popular a partir de determinados programas, a saber Brasil Legal (1995-1998) 

e Esquenta! (2011-2017).  Nos interessa questionar que tipos de matrizes do popular 

são recuperadas, negociadas e reapropriadas no contexto da indústria cultural. Os 

embates sobre as discussões acerca da cultura popular são muitos e já foram abordados 

em pesquisas nossas anteriores, tanto na monografia como na dissertação, pensando 

como as disputas de fazeres e saberes dentro desse campo são permanentes (HALL, 

2009). 

Se antes trouxemos as propostas de autores do estudos culturais britânicos e 

latino-americanos, como, por exemplo, manifestações da produção cultural feita pelo 

povo e para o povo em contraposição ao que é a denominada cultura de massa e cultura 

de elite, agora observamos o papel de mediação desempenhado pela apresentadora no 

que tange a essa cultura e suas formas de representação, em uma emissora na qual esta 

noção de cultura é constantemente associada às festividades, ao carnaval, a uma 

determinada ideia de “brasilidade”, à valorização e enaltecimento de determinadas 

manifestações artísticas geralmente estigmatizadas, a partir, portanto, de um 

enaltecimento dos aspectos positivos e celebratórios dessa cultura (OLIVEIRA, 2017). 

Em entrevista ao site Memória Globo125, Regina relembra um especial de Natal 

na emissora que deu muita audiência, em que sua equipe viajou a Portugal levando 

lembranças de brasileiros que tinham família por lá, dando origem ao formato do Brasil 

                                                        
125 Disponível em: <http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/auditorio-e-

variedades/brasil-legal/fotos-e-videos.htm> Acesso em: 03 nov. 2019. 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/auditorio-e-variedades/brasil-legal/fotos-e-videos.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/auditorio-e-variedades/brasil-legal/fotos-e-videos.htm
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Legal no ano seguinte126. Segundo a apresentadora, o formato era com 3 ou 4 pessoas 

anônimas pelo Brasil que eram tratadas como celebridades e, ao invés de se falar de 

determinado assunto, o foco ficava na vida da pessoa escolhida. De acordo com Guel 

Arraes, o programa era documental127. Esse aspecto de conhecer as pessoas viajando 

pelo país foi um dos grandes marcos dessa carreira em busca da valorização de quem 

em geral não aparecia na televisão de maneira positivada. Segundo Regina, não se sabia 

quem ela iria entrevistar exatamente, já que estavam sempre em busca de pessoas legais 

pelos caminhos. 

Mesmo quando as viagens realizadas eram para o exterior, o mote através das 

pessoas entrevistadas estava relacionado ao Brasil. O primeiro episódio de uma 

temporada, por exemplo, foi sobre cultura clubber em São Paulo, destacando quais 

elementos eram mais característicos e exaltando as festas e os figurinos daquele 

movimento da época, trazendo discussões sobre moda e padrões de beleza. Um dos 

episódios de maior repercussão foi com o Tom do Cajueiro, uma criança de 11 anos 

que era guia turístico no maior cajueiro do mundo, localizado no Rio Grande do Norte. 

De maneira geral, a cultura popular estava representada nos cidadãos comuns de 

diversas cidades brasileiras, considerados riquezas do país ao demonstrar simplicidade, 

criatividade, inteligência, alegria, humor a partir das suas próprias vivências e 

trajetórias. 

Além da questão da identidade nacional abordada no capítulo anterior, 

observamos nestas declarações e no programa mais especificamente, essa tentativa de 

fugir do ficcional e da rigidez das atrações de variedades, marcando o lugar da 

linguagem documental e do improviso na escolha dos entrevistados. A ideia de cultura 

popular passava pelos costumes de pessoas desconhecidas do grande público através da 

televisão, mas que são a maioria da população brasileira, considerando que são 

trabalhadoras e trabalhadores que apesar de assistir tv não se via nesse lugar com 

destaque de protagonista ou pessoa importante que merecia estar presente naquela tela. 

Já o Esquenta! possuía uma linguagem informal com os convidados 

entrevistados e muitos dos temas escolhidos estavam associados aos feriados e 

                                                        
126 Música de abertura com Fernanda Abreu: “Brasil, Brasil, Brasil é o país do swing”, com imagens de 

mapas ao fundo e Regina Casé fotografando determinados pontos. Em outra temporada, eram exibidas 

fotos de pessoas variadas na abertura, com alguns momentos da apresentadora. 
127 Regina Casé, em retrospectiva da temporada em 1997, revela que a equipe chegava nas cidades não 

querendo alardear suas presenças, dizendo para as pessoas que era a realização de um documentário. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=BkZaxBOngAA> Acesso em: 03 nov. 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=BkZaxBOngAA
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festividades do calendário brasileiro, como Carnaval, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos 

Pais, Dia da Consciência Negra, Natal, Ano Novo etc, enaltecendo alguns rituais e 

reforçando determinadas tradições. Na primeira temporada, havia um quadro chamado 

Calourão, no qual anônimos competiam através de apresentações artísticas de acordo 

com algum tema, como melhor cover, melhor versão etc. Ainda nesta temporada, havia 

a participação de humoristas comentando o programa e também fazendo esquetes para 

o público, destacando a ideia de um programa para a família toda. No site Memória 

Globo128, a definição do Esquenta! é a seguinte: “O programa é uma miscelânea de 

assuntos com entrevistas, rodas de samba, culinária e personagens populares”. 

Destacamos ainda a descrição da quinta e última temporada: 

A quinta e última temporada do Esquenta! exibiu um formato 

diferente das outras edições. Uma família selecionada pela produção 

convidava Regina Casé para assistir ao programa durante um almoço 

de domingo. Antes, no estúdio, a apresentadora gravava a atração 

com assuntos, convidados e músicas que tinham a ver com os 

interesses daquela família. No almoço, a gravação era exibida na casa 

dos anfitriões, provocando todo tipo de reação e comentários. 
A apresentadora percorreu todas as regiões do Brasil visitando 

diversas famílias. O programa da estreia foi na casa de Terezinha 

Holanda, no Ceará. César Menotti e Fabiano e Emicida se 

apresentaram no palco do Esquenta! Ao longo do encontro com os 

Holanda, Regina Casé foi descobrindo as histórias dos integrantes da 

família. 
O programa de encerramento da temporada celebrou o centenário do 

samba. Com representantes das escolas de samba Mangueira e 

Portela na plateia, a apresentadora recebeu Alcione, Monarco e Jorge 

Ben Jor que cantaram em homenagem às agremiações e ao samba. A 

apresentadora almoçou com a mangueirense família Freitas, em 

Copacabana, e acompanhou Rose Aquino, porta-bandeira da Portela, 

durante o nascimento do seu filho Théo. Regina Casé mostrou 

também uma conversa que teve com Dona Serafina, que completava 

100 anos. (grifos nossos) 
 

Um dos elementos fixos de todas as temporadas era justamente uma roda de 

samba, composta por Arlindo Cruz, Leandro Sapucahy, Xandy de Pilares, Mumuzinho, 

Péricles, alternando a formação esporadicamente, mas sempre colocada como elemento 

constitutivo de todas as temporadas do programa129. O cenário colorido em formato de 

                                                        
128 Disponível em: <http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/auditorio-e-

variedades/esquenta/esquenta-quinta-temporada.htm> Acesso em: 04 nov. 2019. 
129 No encerramento da última temporada, que comemorou o centenário do samba, a apresentadora fez 

um discurso emocionado que se iniciava assim: “O Esquenta! nasceu do meu amor pelo samba, da minha 

gratidão pelo samba, esse programa é filho do samba. O samba que ensinou a gente como fazer”. 

Disponível em: <http://gshow.globo.com/tv/noticia/2017/01/regina-case-se-emociona-em-discurso-de-

despedida-do-esquenta.html> Acesso em: 04 nov. 2019. 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/auditorio-e-variedades/esquenta/esquenta-quinta-temporada.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/auditorio-e-variedades/esquenta/esquenta-quinta-temporada.htm
http://gshow.globo.com/tv/noticia/2017/01/regina-case-se-emociona-em-discurso-de-despedida-do-esquenta.html
http://gshow.globo.com/tv/noticia/2017/01/regina-case-se-emociona-em-discurso-de-despedida-do-esquenta.html
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arena também enaltecia uma ideia de circularidade presente em alguns programas de 

auditório, onde a plateia fazia parte do palco em alguns momentos e tentava-se quebrar 

o distanciamento entre a apresentadora e os presentes no estúdio de gravação, pensado 

para essa interação e proximidade com as pessoas. 

No caso desta última atração, que remetia diretamente ao carnaval, uma 

referência importante é a de Mikhail Bakhtin enquanto embasamento teórico de um dos 

idealizadores do Esquenta!. Em relação a este ponto, Hermano Vianna já mencionou 

algumas vezes em sua coluna no jornal O Globo a dinâmica dessa festa, mostrando o 

conhecimento que tem deste autor130: 

O carnaval é visto como um veículo do “escândalo da 

verdade” no mundo medieval e cristão estudado por Bakhtin. 

O que desemboca na identificação do “problema das relações 

entre a festa e a vida cínica (a vida no estado nu, a vida 

violenta, a vida que escandalosamente manifesta a verdade)”. 

 Destacamos nesta declaração de Hermano o carnaval e a festa como elementos 

da cultura popular trabalhada por Bakhtin na Idade Média, como representantes da 

verdade nua e crua da vida. Em outra publicação, ao discutir as ideias de verdade e 

pureza, Hermano traz a seguinte reflexão sobre carnaval e mistura: “(…) essa vida 

verdadeira, da verdade pouca, tem que ser necessariamente uma vida pura, sem 

mistura? Que festa ou carnaval é possível sem mistura, sem rodeios e dobras? Festa 

pobre e reta, anti-Joãzinho-Trinta?”. O antropólogo finaliza seu texto afirmando: “Se 

numa outra encarnação eu nascer erudito uma das minhas tarefas será produzir essa 

genealogia da pureza”. Em entrevista intitulada O abacaxi da cultura, Hermano Vianna 

faz um comentário sobre o Esquenta! que complementa tais ideias: 

Antes de qualquer outra coisa queremos fazer uma boa festa. Nas 

gravações do programa, os momentos que mais nos agradam são 

quando a plateia assume o controle e viramos espectadores da farra 

coletiva. Como em qualquer outra festa boa, para isso acontecer é 

preciso reunir gente que pensa diferente e não tenha preconceito 

diante das diferenças. Reunião só com gente que pensa igual não tem 

graça. (grifos nossos) 

 Vale ressaltar o interesse de Hermano por temáticas populares, desde suas 

pesquisas na pós-graduação sobre o samba e o funk enquanto manifestações culturais 

brasileiras. Esse enaltecimento das festas, como o carnaval e toda diversidade de 

                                                        
130 Publicação Verdade e pureza, do dia 11 de fevereiro de 2018. 
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expressões da cultura popular, nos remete às matrizes culturais carnavalizadas 

analisadas no programa Esquenta!: a ideia de celebração da vida através do samba, do 

verão, do carnaval, do riso e do humor, que possuem uma dimensão ambivalente, ou 

seja, ao mesmo tempo em que tais linguagens libertam pelo extravasamento, também 

podem servir para ridicularização dos sujeitos (OLIVEIRA, 2015). Abelardo Barbosa, 

o Chacrinha,131 e seus programas de auditório também serviram bastante como fonte de 

inspiração, com referências explícitas ou não, ao circo, às tradicionais feiras do 

Nordeste do país, às paródias e inversão de papéis sociais (SODRÉ, 2002). De alguma 

maneira, essa referência fundamental era mesclada com outras para resultar no que era 

visto na televisão. 

Por isso, pensar no Brasil Legal e no Esquenta! a partir da cultura popular é 

observar a  produção da performance de Regina Casé no que tange às representações 

dessa cultura, em geral valorizando as questões do corpo, da dança, das cores, da música 

(samba, funk, pagode etc.), da comida, da cozinha, do gosto, das festas, do vocabulário 

e das gírias de diversos lugares do país, conformando também uma ideia de Brasil132. 

Todo esse arcabouço de referências é usado para corroborar com a riqueza do popular, 

sua autenticidade e o potencial de mistura que ele carrega, demonstrando o consumo e 

a fruição cultural da maioria da população. 

No caso do Esquenta!, onde não se viajava para os diversos lugares do país 

como no Brasil Legal, havia uma tentativa de trazer a diversidade cultural para o palco, 

pois, apesar de acontecer em um estúdio no PROJAC, era nítido o esforço de trazer 

determinadas representações populares para aquele espaço através dos convidados e 

das temáticas escolhidas a cada semana (OLIVEIRA, 2015). Pensando a importância 

da ideia de mistura para a concepção de festa empregada pelos envolvidos nos 

programas, analisamos alguns pontos sobre a noção de hibridismo no próximo tópico, 

a partir do Programa Legal e do Esquenta!. 

 

                                                        
131 Abelardo Barbosa, mais conhecido como Chacrinha, foi um grande comunicador da televisão 

brasileira. Mais informações em: BARBOSA, Florinda. Quem não se comunica se trumbica: biografia 

de Abelardo Chacrinha Barbosa. São Paulo: Globo, 1996. 
132 Ao comentar as novidades da última temporada do Esquenta!, Regina Casé em vídeo pergunta: “você 

lembra do Brasil Legal? Que a gente viajava pelo Brasil inteiro? Agora a gente volta a botar o pé na 

estrada pra todos os cantos do Brasil”. Disponível em: 

https://gshow.globo.com/Bastidores/noticia/regina-case-responde-a-rapidinhas-sobre-o-esquenta-e-da-

tres-motivos-para-nao-perder-o-programa.ghtml> Acesso em: 04 nov. 2019. 

https://gshow.globo.com/Bastidores/noticia/regina-case-responde-a-rapidinhas-sobre-o-esquenta-e-da-tres-motivos-para-nao-perder-o-programa.ghtml
https://gshow.globo.com/Bastidores/noticia/regina-case-responde-a-rapidinhas-sobre-o-esquenta-e-da-tres-motivos-para-nao-perder-o-programa.ghtml
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b) celebração da mistura 

Essa celebração da mistura é um dos aspectos sempre presente nas atrações 

apresentadas por Regina Casé que aparece na busca pela mistura de pessoas, estilos 

musicais, festas, classes sociais, gostos, idades, gêneros, sexualidades, religiões, 

convidados, figurinos, cenários, locações etc. Nesse sentido, destacamos 

principalmente Programa Legal (1991-1992) e Esquenta! (2011-2017), apesar de 

entender que, ao longo de sua trajetória tanto como apresentadora quanto como atriz, o 

ideal de ser mediadora e construtora de pontes se fez presente no discurso nas atrações, 

nas entrevistas, nas aparições públicas e nas publicações em seu perfil nas redes sociais. 

Tal separação se faz necessária aqui somente para fins metodológicos. 

Programa Legal foi o pioneiro nessa trajetória de programas apresentados por 

Regina Casé, que, já na sua origem, inovava em termos de formato, com uma mistura 

entre documentário e ficção na interação com anônimos, trazendo temas diversos 

abordados com humor na parceria com Luiz Fernando Guimarães133. A apresentadora 

revelou que queria trazer para televisão alguns momentos do que ela já fazia, como ir à 

baile funk, à feira, ao mercado, reunindo numa atração elementos do cotidiano e da rua: 

“eu sentia que era o que eu tinha de mais legal pra oferecer que ainda não tava na tv”. 

Atuando com Luiz Fernando, companheiro de longa data desde o grupo teatral Asdrúbal 

Trouxe o Trombone e o programa TV Pirata, essa mistura entre ficção e realidade era 

um dos aspectos mais comentados: “é que eu achava que a gente podia misturar as duas 

coisas, achava que o humor não tirava em nada a credibilidade das matérias jornalísticas 

que eu faria”. O formato, portanto, também contribuía para o resultado híbrido, 

embaralhando a divisão entre o que seria ficção e o que seria realidade. 

Um episódio específico sobre a Bahia134 traz alguns elementos para nossa 

reflexão, ao abordar o aspecto musical da produção artística baiana que é repleta de 

misturas, relatado por diversos compositores ao comentar os diferentes estilos musicais. 

A questão racial também é abordada, porém trazendo declarações que hoje em dia 

seriam muito problemáticas, destacamos um momento específico, quando Regina Casé 

fala que Daniela Mercury é branca de alma negra e a própria diz que é a branquinha 

                                                        
133 Entrevista do site Memória Globo. Disponível em: 

<http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/humor/programa-legal/fotos-e-

videos.htm> Acesso em: 03. Nov. 2019. 
134 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=eWvp8AaS1L4> Acesso em: 11 nov. 2019. 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/humor/programa-legal/fotos-e-videos.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/humor/programa-legal/fotos-e-videos.htm
https://www.youtube.com/watch?v=eWvp8AaS1L4
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mais neguinha da Bahia, revelando ainda que queria ser preta pra sair no Ilê (bloco afro 

de Salvador que só permite a participação com suas vestimentas por pessoas negras). 

Ressaltamos esse aspecto para marcar que esse debate já aparecia em 1992, 

mesmo que sem as devidas problematizações contemporâneas, até porque se 

aparecessem dessa forma seriam completamente criticadas135. Tal postura em relação à 

religiosidade também é abordada nesse episódio, com a conversa sobre o candomblé, o 

catolicismo e o sincretismo brasileiro, enaltecendo o respeito às diferentes crenças136. 

Em resumo, difunde-se a ideia de uma convivência harmônica entre pessoas que 

possuem perspectivas diferentes de vida, bandeira levantada nessa época que continua 

presente nos últimos trabalhos, seja misturando estilos musicais, raças, classes sociais 

e/ou religiosidades. 

Já o Esquenta! possuía um elenco formado por crianças e jovens, comentaristas 

e colaboradores adultos, em uma ambiência de festa e celebração das diferenças, com 

apresentações artísticas de estilos musicais diversos e convidados de “mundos 

diferentes”: no quesito religião, por exemplo, estiveram presentes cantores evangélicos, 

cristãos, judeus, candomblecistas etc. Os lemas da atração também são sintomáticos 

dessa celebração da mistura: i) “o que o mundo separa, o Esquenta! junta”, ii) “tudo 

junto e misturado” e iii) “xô, preconceito”, que reforçam o programa como lugar de 

encontro do que aparentemente é incompatível no mundo real mas que no palco da 

atração entra em harmonia. Todas essas frases estão carregadas de sentidos parecidos, 

pois trazem no discurso o posicionamento do programa em relação à cultura e 

sociedade, difundindo uma abordagem que busca valorizar as diferenças, unindo o que 

é a princípio é entendido como separado. Ao defender a filosofia do tudo junto e 

misturado, o programa também demonstra uma preocupação em combater os 

preconceitos existentes, buscando superá-los através do amor e da união. Pontuamos, 

porém, como esse discurso é apropriado pela indústria cultural, reproduzindo a 

colonialidade do poder ao difundir a harmonia através da diferença sem conflitos. 

                                                        
135 Um esquete aborda um personagem de Luiz Fernando Guimarães que quer participar do Ilê Ayê mas 

é branco, então vai conversando com vários integrantes em busca de uma solução. Ao final, ele aparece 

pintado de preto, uma prática conhecida como blackface, inaceitável por parte do movimento negro se 

fosse exibido atualmente. 
136 Também foi encenada um esquete onde Regina Casé era uma ialorixá e Luiz Fernando Guimarães 

um padre, em uma conversa com humor sobre trocas de conselhos pessoais, apesar das diferenças 

religiosas entre eles. 



127 
 

Em artigo sobre a atração em 2014137, Hermano Vianna traz uma afirmação que 

exemplifica de maneira objetiva tais frases e o posicionamento do programa e seus 

envolvidos através dos encontros inusitados que aconteceram no palco ao longo das 

temporadas: 

FHC conversando sobre drogas com Marcelo D2; José 

Pacheco, o português da Escola da Ponte; Afrika Bambaataa, 

o inventor do hiphop; Gusttavo Lima com a Folia de Reis dos 

seus pais e o amigo Neymar; a OSB tocando a Sétima de 

Beethoven; as performances do Opavivará; Marina Silva 

explicando o que é desenvolvimento sustentável; um 

programa com a obra de Glauco Rodrigues no cenário e nos 

figurinos; a primeira reunião do funk ostentação paulistano 

com o DJ Marlboro; Kleber Mendonça Filho e Caetano 

Veloso falando sobre “O som ao redor”; Murilo Mendes lido 

por Regina Casé e Jorge de Lima por Fernanda Montenegro; 

Péricles, ex-Exaltasamba, descobrindo maravilhado o filósofo 

Mangabeira Unger. (grifos nossos) 
 

 Hermano destaca nomes da música, da política, do esporte, da arte, do cinema, 

do teatro, da filosofia, mostrando como representantes dessas áreas também podiam se 

encontrar e celebrar suas diferenças nas gravações da atração. Essa mistura, 

transformada em tradição, não se restringia aos convidados, pois eram estimulados e 

difundidos diferentes pensamentos, ideias, gêneros, culturas, músicas, origens, 

culinárias, festas, posicionamentos políticos (apesar de não serem problematizados), 

dentre outros. Ao comentar a volta da última temporada do programa, Regina Casé 

declarou em vídeo138: 

O novo Esquenta! é a mistura de tudo que tem fora do 

auditório e o melhor que tem dentro do auditório. A bateria 

arrebenta naquela hora que sai faísca, que duas pessoas 

completamente diferentes se encontram e daí sai uma coisa 

maravilhosa. Uma palavra pra definir a volta do Esquenta!: 

viagem. (grifos nossos) 
 

Nesta última temporada do Esquenta!, a mistura do que acontecia no auditório 

com o material gravado fora do estúdio é colocada como um dos pontos altos da atração, 

para além da novidade em termos de formato. Sobre a escolha das famílias a serem 

visitadas pela equipe do programa para participar, Hermano comenta: “Nós queríamos 

a maior diversidade possível, que as cinco regiões brasileiras estivessem representadas. 

                                                        
137 Bateria arrebenta. 11 de abril de 2014. Jornal O Globo. 
138 Matéria Regina Casé responde a rapidinhas sobre o Esquenta e dá três motivos para não perder o 

programa. Disponível em: https://gshow.globo.com/Bastidores/noticia/regina-case-responde-a-

rapidinhas-sobre-o-esquenta-e-da-tres-motivos-para-nao-perder-o-programa.ghtml> Acesso em: 04 nov. 

2019. 

https://gshow.globo.com/Bastidores/noticia/regina-case-responde-a-rapidinhas-sobre-o-esquenta-e-da-tres-motivos-para-nao-perder-o-programa.ghtml
https://gshow.globo.com/Bastidores/noticia/regina-case-responde-a-rapidinhas-sobre-o-esquenta-e-da-tres-motivos-para-nao-perder-o-programa.ghtml
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Criamos temáticas diferentes, isso foi compondo o panorama”139. Tanto a emissora 

quanto o programa já sofre críticas por representar o país a partir de uma perspectiva 

do sudeste, principalmente do Rio de Janeiro, então não foi aleatório que para esta 

última temporada tenha havido uma preocupação com a diversidade territorial do país 

para compor um panorama nos moldes do Brasil Legal, em que se alegava visitar um 

Brasil profundo. 

 Uma declaração de Regina Casé na fala de encerramento do último programa 

da última temporada do Esquenta! faz coro com o que estamos destacando sobre essa 

busca pela diversidade que não era vista na televisão de maneira positivada, elevada ao 

status da dignidade: “Muita gente achava que isso era uma bagunça, que esse programa 

era só um programa de preto, pobre e favelado. Eu tenho o maior orgulho disso”140. A 

partir dessa afirmação, podemos depreender que o que aparentemente é visto como 

inferiorizado acaba se tornando motivo de orgulho, ou seja, a tentativa de tirar a 

credibilidade do programa ao afirmar que aquilo era uma “bagunça de preto, pobre e 

favelado”, se torna um capital cultural importante para a performance da apresentadora. 

Uma outra mistura que merece ser destacada é a da vida profissional e pessoal 

de Regina Casé, que já afirmou nos programas e em entrevistas que as festas que 

aconteciam no palco do Esquenta! eram as realizadas em sua casa em momentos de 

comemoração, como aniversário, batizado etc. Faz-se questão de demarcar que a 

maioria dos convidados são amigos e que parte da equipe do programa tem relações de 

parentesco, como o seu marido que dirigiu algumas temporadas e sua sobrinha que era 

assistente de direção. Não por acaso a apresentadora se referia aos membros da equipe 

como família Esquenta!, enaltecendo a relação afetiva entre eles. 

No programa Um pé de quê?, já detalhado no primeiro capítulo, também 

encontramos diversos elementos que ratificam a celebração da mistura. Após a 

explicação dos usos da planta guiné em episódio analisado, destaca-se a sua utilização 

nos terreiros de candomblé. Regina então revela que vai conversar com uma mãe de 

santo e pergunta como os telespectadores a imaginam: 

Negra, possivelmente gordinha, que sotaque cê acha que ela 

tem, sotaque baiano né? Se não, mesmo africano? Bom, a dona 

                                                        
139 Matéria Regina Casé apresenta nova temporada do Esquenta! em coletiva de imprensa. Disponível 

em: <https://gshow.globo.com/Bastidores/noticia/regina-case-apresenta-nova-temporada-do-esquenta-

em-coletiva-de-imprensa.ghtml> Acesso em: 04 nov. 2019. 
140 Matéria Regina Casé se emociona em discurso de despedida do Esquenta! Disponível em: 

<http://gshow.globo.com/tv/noticia/2017/01/regina-case-se-emociona-em-discurso-de-despedida-do-

esquenta.html> Acesso em: 04 nov. 2019. 

https://gshow.globo.com/Bastidores/noticia/regina-case-apresenta-nova-temporada-do-esquenta-em-coletiva-de-imprensa.ghtml
https://gshow.globo.com/Bastidores/noticia/regina-case-apresenta-nova-temporada-do-esquenta-em-coletiva-de-imprensa.ghtml
http://gshow.globo.com/tv/noticia/2017/01/regina-case-se-emociona-em-discurso-de-despedida-do-esquenta.html
http://gshow.globo.com/tv/noticia/2017/01/regina-case-se-emociona-em-discurso-de-despedida-do-esquenta.html
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dessa casa, a mãe de santo daqui, não só não é negra, como é 

muito clarinha, ela tem os olhos azuis lindíssimos e o sotaque 

dela é francês. É uma amiga querida, que eu já conheço há 

muitos anos o trabalho e admiro, que é a Gisele Cossard. Olha 

que maravilha é o Brasil. (grifos nossos) 
 

Neste trecho em destaque, percebemos com uma certa imagem é invertida pela 

narrativa audiovisual do programa, mostrando o lado positivo da mistura que se dá no 

Brasil ao embaralhar determinados estereótipos, já que no Brasil a associação do 

candomblé se dá majoritariamente a pessoas negras devido a origem da religião na 

época da escravidão. Na sequência desse episódio, foi realizada uma pesquisa de DNA 

para buscar a ancestralidade de Regina Casé, ressaltando a questão da mistura na sua 

identidade e na formação do povo brasileiro: 

Descendente de uma matrilinhagem africana, lá da África 

Oriental. A minha ancestralidade genômica é 

predominantemente europeia, pra ser mais precisa eu sou 

86,3% europeia, 9,6% indígena, 4,1% africana. Viu como as 

misturas são fortes? Mesmo tendo muito mais de DNA 

europeu, essa misturinha me transformou nessa brasileira 

genuína que eu sou. (grifos nossos) 
 

Veremos com mais detalhes a questão da identidade racial da apresentadora na 

terceira parte da tese, mas já destacamos neste trecho como a mistura acionada nesta 

fala também é utilizada como capital cultural ao se autointitular uma brasileira genuína. 

No final deste programa, a apresentadora faz um agradecimento aos terreiros de 

candomblé e suas ialorixás pela preservação de diversas plantas em vários lugares do 

Brasil e do mundo, saudando Ossanha, orixá das folhas sagradas e ervas medicinais, 

buscando valorizar as tradições das religiões de matriz africana e seu cuidado com a 

natureza. 

Novamente, a mistura é exaltada, não só para pensar o país, mas também a 

própria personagem de Regina Casé, como representante “genuína” do que é ser 

brasileiro, seguindo uma matriz tropicalista e antropofágica em certa medida, inspirada 

pelos modernistas da semana de 1922 em São Paulo. Tal postura exemplifica sua 

contínua tentativa de misturar pessoas e elementos que por serem desiguais e não 

necessariamente diferentes, não se encontram no cotidiano, a não ser em relações 

problemáticas, seja de conflito ou de exploração, como veremos no próximo capítulo. 
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c) representação de favela/cidade/Brasil 

No quesito representação de cidade, destacamos a abordagem sobre as favelas 

brasileiras, com foco principalmente no Rio de Janeiro, por conta da proximidade e da 

sede do Projac, da centralidade do sudeste e do imaginário de Brasil da Rede Globo de 

Televisão que parte dessas limitações e intenções, para tanto, analisamos Central da 

Periferia (2006) e Esquenta! (2011-2017). Um dos pontos relevantes de ambos os 

programas está na valorização da produção cultural de lugares marginalizados e 

estigmatizados, trazendo artistas ainda desconhecidos pela grande mídia, mas que já 

faziam sucesso em determinadas periferias do país. Esse posicionamento se colocava 

em contraponto às notícias recorrentes de criminalidade associadas aos moradores de 

favelas, periferias, comunidades, regiões e bairros que, mesmo sendo parte fundamental 

da cidade e de suas formas de produção cotidiana, são colocadas à margem sem garantia 

de direitos humanos básicos141. 

Em relação ao Central da Periferia142, trazemos como exemplo a palestra 

proferida por Regina Casé no TEDxSP 2009143. Ao falar sobre o trabalho desenvolvido 

na Rede Globo, a apresentadora afirma que um programa de televisão pode ser visto 

por 100 milhões de pessoas ao mesmo tempo144, confirmando o enorme alcance desse 

meio de comunicação e a noção de quanto há consciência e percepção de que as 

mensagens transmitidas chegam a um grande público. 

Ao fazer referência a outros trabalhos de sua trajetória realizados anteriormente, 

já no início do vídeo, Regina fala que o grupo com o qual trabalha faz “séries em lugares 

onde, em geral, as pessoas não iam e conversam com pessoas que pareciam invisíveis”. 

Segundo ela, “a televisão já não tava mais espelhando o que era realmente popular” e 

essa cultura popular ficou guiando os pensamentos da equipe, que “sentiu que tinha 

uma enorme indústria que produzia CD's, DVD's, shows, as músicas que estavam 

fazendo o maior sucesso no país, às vezes eu não conhecia, porque elas estavam sendo 

                                                        
141 Sobre o nome da atração Central da Periferia, a apresentadora já declarou que havia a possibilidade 

de se chamar Periferia Legal, mas a situação na época não estava propícia para tal. Hermano Vianna 

também escreveu textos sobre essa relação entre centro e periferia e porque no caso do programa a ideia 

era dar visibilidade para essa periferia tornando-a central. Ver mais em CHAVES, 2007. 
142 Essas discussões foram estimuladas durante a disciplina do PPGCOM UFF com a professora Carla 

Barros e posteriormente apresentadas em artigo para a matéria na Jornada de Antropologia UFF em 2017. 
143 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=lavC_gEdCfM> Acesso em 03 mar. 2017. 
144 Em 2017, a Rede Globo lançou uma campanha comemorando o alcance de sua audiência de 100 

milhões de telespectadores, mencionada anteriormente. Disponível em: 

<https://redeglobo.globo.com/novidades/noticia/globo-celebra-alcance-de-mais-de-100-milhoes-de-

pessoas-por-dia.ghtml> Acesso em 25 out. 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=lavC_gEdCfM
https://www.youtube.com/watch?v=lavC_gEdCfM
https://redeglobo.globo.com/novidades/noticia/globo-celebra-alcance-de-mais-de-100-milhoes-de-pessoas-por-dia.ghtml
https://redeglobo.globo.com/novidades/noticia/globo-celebra-alcance-de-mais-de-100-milhoes-de-pessoas-por-dia.ghtml
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totalmente produzidas à revelia das mídias oficiais” (grifos nossos). Defende-se aqui 

uma visibilidade afirmativa bem delineada e objetiva, demonstrando a consciência de 

tal postura e engajamento, principalmente através da música. 

Tal percepção motivou a criação do projeto Central da Periferia, para mapear 

“esse fenômeno tão impressionante”, que “revelou uma potência incrível no funk 

carioca, no forró eletrônico em Belém do Pará”, por exemplo, gerando a compreensão 

de que isso não acontecia só no Brasil, mas que era um “fenômeno das periferias” do 

mundo. Isso motivou as viagens por favelas e conjuntos habitacionais por diversas 

cidades do planeta, que impressionaram a equipe pela nova produção cultural que 

estavam conhecendo, resultando em Minha Periferia é o mundo, que virou um quadro 

no Fantástico em 2007. 

 Em trechos exibidos de um episódio gravado na Cidade de Deus (Rio de 

Janeiro), ao som de Amilcka e Chocolate com “é som de preto, de favelado, mas quando 

toca, ninguém fica parado, tá ligado”, destaca-se a estigmatização do funk, relacionada 

à criminalização da pobreza, com falas do DJ Malboro e Hermano Vianna dizendo que, 

de tempos em tempos, “eram convocados” pela Secretaria de Segurança e Polícia, e não 

pela de Cultura, porque “a visão que tinham do funk é que era um caso policial”145. 

Essa criminalização do funk, apesar de terem se passado 14 anos, continua atual. 

Após a exibição de trechos de outros episódios, a apresentadora afirma que isso 

é “uma indústria cultural gigantesca, que é totalmente estigmatizada, ignorada pela 

economia oficial, pela mídia oficial, (...) negligenciada pelas instâncias que legitimam 

o que é cultura, o que é popular” (grifos nossos). A busca, portanto, é pelo 

reconhecimento e visibilidade do que está sendo historicamente colocado à margem, 

que já configura uma indústria cultural significativa ignorada pela hegemonia. Nesse 

sentido, Regina Casé continua: 

Eu acho que as políticas culturais, mesmo as mais bem intencionadas, 

(...) ou elas ignoram, fingem que isso não acontece, ou tem até um 

certo nojinho, uma certa repugnância por isso aí: isso não é cultura, e 

muito menos popular. Então o que é isso que tá acontecendo nas 

periferias do mundo todo? Esse é o ponto. Não só a gente não está 

aproveitando economicamente, socialmente esse fenômeno desse 

                                                        
145 Tal situação, por mais que tenha avançado graças à luta dos movimentos pela valorização do funk 

como a APAFUNK (Associação dos Profissionais e Amigos do Funk), ainda continua atual em várias 

cidades brasileiras, especialmente o Rio de Janeiro, com as UPPs e a criminalização da pobreza como 

política de segurança do Estado. 
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tamanho, dessa magnitude, como a gente não tá incentivando. (grifos 

nossos) 

Neste trecho, é reforçado ainda, para além da falta de reconhecimento de tais 

manifestações culturais, uma falta de incentivo social e econômico por parte da 

indústria cultural que legitima o que deve ser considerado cultura ou não. Sua fala é 

concluída com uma crença no Brasil de “vanguarda anti-gueto do século XXI”, que 

apesar de ter diversos problemas, como racismo, preconceito, injustiça, tem soluções 

muito originais sobre como conviver com as diferenças. Ao mencionar as políticas 

culturais, comenta que quando essa cultura da periferia não é apenas ignorada, ela é 

vista com repugnância ao não seguir um padrão do que seria cultura popular. 

Nestas declarações, Regina Casé ratifica ainda que o que é produzido nas 

periferias, não só do Brasil, mas também do mundo, não estava sendo aproveitado 

socioeconomicamente nem sendo incentivado. Tais posturas revelam uma performance 

de “engajamento” característico de sua atuação enquanto apresentadora de programas 

populares, com uma visão otimista sobre o futuro, não encarando as causas dos 

problemas e apenas reforçando seu discurso de união e harmonia com o que é diferente 

no âmbito social, cultural, econômico e político. 

Outra contribuição para essa discussão sobre representação de alteridade nas 

favelas é a que Fernando Ainsa faz sobre a invenção do outro146, analisando o processo 

de invenção da América e desconstrução da Europa, questionando a ideia de 

descobrimento no período de colonização, realizada pelos navegadores como Cristóvão 

Colombo, no século XVI. Pensando tais práticas colonialistas, o autor discute as 

diferenças entre inventar, descobrir e encontrar e, seguindo Jacques Derrida, afirma que 

“a invenção do outro é uma nova invenção de si mesmo” (AINSA, 1998, p. 34). 

Tomamos como referências alguns apontamentos que o autor faz sobre aspectos 

culturais relevantes da alteridade, que muitas vezes se ressaltam no afastamento; como 

a diversidade enquanto sinônimo de variedade e diferença; como as fronteiras que se 

dão tanto de forma geográfica quanto antropológica e cultural; como o estranho que se 

coloca como distante e a noção do outro como oposto, contrário e reversível, 

dependendo do ponto de vista. 

Tais pontos de semelhanças, diferenças, negações e ausências se dão na dialética 

do maravilhoso e monstruoso, que “se inscreve na série de antinomias que tem marcado 

                                                        
146 Essas discussões foram estimuladas pela disciplina no PPGCOM UFF com o professor Maurício de 

Bragança e posteriormente apresentada em artigo para a matéria no ENECULT em 2017. 
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o discurso fundacional do americano: aqui e lá147, próximo e distante, mesmo e outro, 

semelhante e estranho, idêntico e diferente” (AINSA, 1998, p. 65). Lembrando que 

esses binarismos muitas vezes são utilizados para controle e hierarquização da 

diversidade como forma de dominação e opressão, ou seja, converter o outro para 

dominá-lo. 

Podemos observar tais questões em um episódio específico de Minha periferia 

é o mundo148, gravado em Paris (França), onde Regina Casé visita Clichy, periferia da 

cidade que foi palco de diversas manifestações contra o racismo e a xenofobia. Esse 

quadro apresentava uma mistura de reportagem jornalística e conversas informais, ao 

contrário da seriedade da entrevista de uma repórter. A apresentadora, ao perceber a 

dificuldade em receber profissionais da televisão naquela região de conflito também 

com a mídia, por ter criminalizado o movimento de reivindicações, utiliza o dispositivo 

do programa Central da Periferia gravado na Cidade de Deus, favela do Rio de Janeiro, 

que remete ao filme Cidade de Deus, de Fernando Meirelles, para afirmar que é 

brasileira e que reconhece aquela realidade de preconceito com periferias 

majoritariamente negras, possibilitando assim a entrada no local marcado para 

entrevista. 

Essa performance de um tipo de metamorfose para encurtar as diferenças utiliza 

o espelhamento como estratégia de aproximação e distanciamento, um misto de fascínio 

e repulsa, característico da proximidade da alteridade que pode gerar conflitos. No 

primeiro momento a artista é identificada como alguém da televisão, porque chega com 

uma equipe filmando com a câmera, que pedem para desligar quando é notada dentro 

do carro. Essa abordagem inicialmente delicada se modifica quando as pessoas que 

abordaram a equipe percebem que eles são do Brasil, que conhecem aquelas pessoas do 

filme, que trabalham com periferias, fazendo com que a apresentadora possa seguir 

adiante para encontrar um realizador audiovisual que vai entrevistar para o programa. 

Essa performance de mediação é acionada através de seu capital cultural já debatido e 

será aprofundada na terceira parte da tese. 

Para ratificar este aspecto, voltamos ao vídeo mencionado no primeiro capítulo 

do canal Porta dos Fundos intitulado Pobre, onde se faz uma crítica ironizando a prática 

do turismo em favelas, mais conhecido como favela tour. Destacamos, portanto, a ideia 

                                                        
147 Tal expressão esteve presente na dinâmica da última temporada do Esquenta!, já detalhada no 

segundo tópico deste capítulo. 
148 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=lavC_gEdCfM> Acesso em 03 mar. 2017. 
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do safári como uma paródia de humor que ressalta determinado posicionamento 

associado ao programa Esquenta! e também à trajetória de Regina Casé como alguém 

que tem proximidade com favelas e comunidades do Rio de Janeiro ao frequentar tais 

lugares para “buscar” pessoas e personagens para suas atrações na televisão. 

Mesmo sendo uma sátira, pontuamos como esse imaginário associado à 

apresentadora é recorrente tanto para artistas quanto para criadores de televisão, 

percebido inclusive na repercussão de seus trabalhos. O próprio Esquenta! foi colocado 

como uma atração que reforçava esse aspecto, ao tentar ressignificar tais territórios 

estigmatizados, valorizando os moradores dos mesmos, também marginalizados pela 

sociedade em geral. Essa ambiguidade, inserida na indústria cultural através do humor, 

tanto na televisão quanto na internet, demanda uma atenção redobrada para pensarmos 

em que medida a proposta é rir do oprimido e/ou do opressor, além de reforçar ou 

rechaçar um preconceito de classe. 

Diante do exposto, podemos fazer um paralelo dessas performances com o 

conceito de intermediária cultural149, elaborado por Pierre Bourdieu, entendendo que 

Regina Casé ocupa de certa forma esse lugar de mediação na televisão brasileira de 

forma diferente dos outros apresentadores da emissora, não só pelo fenótipo físico, mas 

também pelas causas que defendia em seus programas ao longo de sua trajetória 

artística. No livro Cultura de Consumo e Pós-Modernismo (1995), Mike Featherstone 

discute a noção de estilo de vida, as teorias de consumo, a estetização da vida cotidiana, 

o surgimento do pós-modernismo, dentre outros tópicos desta temática. Um dos pontos 

de interesse nestas reflexões diz respeito a uma característica das sociedades ocidentais 

contemporâneas, nas quais “se tornam importantes o gosto, o julgamento discriminador 

e o conhecimento ou capital cultural, que capacitam grupos ou categorias específicas 

para a compreensão e classificação adequada das mercadorias novas, bem como para a 

maneira de usá-las” (FEATHERSTONE, 1995, p. 36). Complexificando essa 

discussão, o autor traz as considerações de Pierre Bourdieu sobre a questão de distinção 

e classificação de gosto: 

Preferências de consumo e estilo de vida envolvem 

julgamentos discriminadores que identificam nosso próprio 

julgamento de gosto e, ao mesmo tempo, o tornam passível 

de ser classificado pelos outros. Constelações específicas de 

gosto, preferências de consumo e estilo de vida estão 

associados a ocupações e frações de classe específicas, 

                                                        
149 Tais reflexões foram estimuladas durante a disciplina do PPGCOM UFF com a professora Carla 

Barros e posteriormente apresentadas em artigo para a matéria na Jornada de Antropologia UFF em 2017. 
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tornando possível mapear o universo de gosto e estilo de 

vida, com suas oposições estruturadas e distinções graduais 

sutis, que operam numa sociedade específica e num ponto 

determinado da história (FEATHERSTONE, 1995, p. 38). 

Levando em consideração esse contexto no qual o “conhecimento dos novos 

bens, seu valor social e cultural, e como usá-los de maneira adequada” 

(FEATHERSTONE, 1995, p. 38) se torna fundamental, Pierre Bourdieu designa um 

grupo de “novos intermediários culturais” para explicar tais indivíduos que ajudam a 

guiar as novas classes médias, a nova classe trabalhadora e a nova classe rica diante das 

constantes mudanças do universo da cultura de consumo. Para o autor, tais especialistas, 

que vasculham diversas culturas para produzir novos bens simbólicos, em uma 

dimensão pedagógica, também fornecem as interpretações necessárias sobre seus usos 

para os aspirantes e aprendizes, “atuam na mídia, design, moda, publicidade e em outras 

ocupações ‘paraintelectuais’ de informação, cujas atividades profissionais envolvem o 

desempenho de serviços e a produção, comercialização e divulgação de bens 

simbólicos” (FEATHERSTONE, 1995, p. 38). 

Seus habitus, disposições e preferências de estilo de vida são 

tais que eles acabam por se identificar com os artistas e 

intelectuais; todavia nas condições da desmonopolização dos 

redutos de mercadorias artísticas e intelectuais, eles têm os 

interesses aparentemente contraditórios de sustentar o 

prestígio e o capital cultural desses redutos e, ao mesmo 

tempo, popularizá-los e torná-los acessíveis a públicos 

maiores (FEATHERSTONE, 1995, p. 39). 

 Resgatando os conceitos de habitus e capital cultural, Featherstone comenta que 

a cultura é corporificada, isto é, “os sinais das disposições e esquemas classificatórios 

que revelam as origens e a trajetória de vida de uma pessoa manifestam-se também na 

forma do corpo” (FEATHERSTONE, 1995, p. 40). Tais noções são importantes para a 

proposta deste artigo, por isso recorremos diretamente a Pierre Bourdieu em suas 

definições, lembrando que o habitus é uma “estrutura estruturante que organiza as 

práticas e a percepção das práticas”, além de ser uma estrutura estruturada, ou seja, “o 

princípio de divisão em classes lógicas que organiza a percepção do mundo social é o 

produto da incorporação da divisão em classes sociais” (BOURDIEU, 2015, p. 164). Já 

o capital cultural funciona como um acúmulo de referências culturais diversas 

atravessadas pela dinâmica da classe social e consequentemente do nível de 

escolaridade, muitas vezes utilizada, por um lado, como moeda de troca e negociação 

e de outro, como instrumento de dominação. 
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Diante da exposição teórica e analítica até o momento, fazemos uma 

comparação entre a performance de Regina Casé com a noção de intermediária cultural 

trazida por Pierre Bourdieu, como uma influenciadora e mediadora híbrida, que se 

utiliza da carnavalização para abordar a cultura popular e aproximar públicos distintos. 

Essa aproximação com tal conceito é possível levando em consideração a trajetória 

televisiva da apresentadora e o acúmulo de diversos capitais ao longo de sua carreira, 

conforme vimos neste capítulo. 

Um desses capitais fundamentais está ligado à aproximação com a 

intelectualidade, na figura de Hermano Vianna, conferindo legitimação acadêmica para 

tais programas populares. Uma chave de leitura possível é considerar, através da análise 

da artista Regina Casé, tanto em suas formas de representação quanto em seus tipos de 

performance, como uma representação simbólica de Hermano Vianna, através de sua 

inspiração antropológica e etnográfica adquirida ao longo de sua trajetória acadêmica e 

profissional. Essa parceria funciona muito bem porque aponta que as mediações 

efetuadas através do texto de Regina Casé se dão não apenas no plano cultural, mas 

também na atuação nos campos de produção de sentido e de saberes, como na mídia e 

na antropologia, por exemplo, seja no âmbito acadêmico ou nos movimentos sociais 

populares. 

Tal dinâmica estaria apresentando determinada aproximação entre a academia, 

através dos estudos antropológicos, e a linguagem televisiva. Regina Casé seria então 

uma das identidades de Hermano Vianna, a face visível da bagagem intelectual, um 

elemento que contribuiria para a discussão de alteridade, com todas as complexidades, 

deslocamentos e apropriações envolvidas nesta parceria. Pontuamos ainda como a 

indústria cultural, representada pela Rede Globo, se apropria dessa mediação para 

atingir seu objetivo de abarcar a maioria da população como público cativo de sua 

programação diversificada. 

Vimos como os modos de produção do fazer televisivo com suas contradições 

e processos híbridos, ora emocionantes e envolventes, ora tensos e violentos, de alguma 

maneira, reatualizam o espírito colonial porque prendem em uma grade de programação 

manifestações artístico-culturais de acordo com seus interesses mercadológicos. Por 

mais que se venda uma ideia de diversidade, o que é exibido na tela constrói uma 

identidade nacional que é limitada e celebratória, em uma tentativa de representar um 

Brasil que deu certo e é potente, diminuindo o peso dos problemas sociais. 
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Neste capítulo, buscamos, portanto, mostrar como estão inseridos os programas 

apresentados por Regina Casé na grade de programação da Rede Globo, analisando 

algumas engrenagens da indústria cultural a partir da teoria crítica da comunicação. 

Analisamos a figura da apresentadora como mulher-máquina da emissora observando 

suas atrações através dos eixos da cultura popular, da celebração da mistura e da 

representação de favela/cidade/Brasil. 

Analisaremos a seguir, no próximo capítulo, dois casos do programa Esquenta! 

onde este projeto da colonialidade do poder se apresenta de maneira perversa, fazendo 

jus à indústria cultural onde está inserida, que busca permanentemente a conciliação de 

classes e a neutralização dos conflitos. 
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CAPÍTULO 4 - Tentativas de conciliação de classes 

 

“Triunfo, se não for coletivo, é do sistema” 

A rua é nóiz - Emicida 

 

Neste capítulo, seguimos com o olhar crítico acerca das produções audiovisuais 

apresentadas por Regina Casé, ressaltando a evitação de conflitos, constitutivos das 

relações sociais, e a defesa de uma harmonia social, com tentativa intrínseca de 

neutralização do que poderia desestabilizar a alegria almejada. Problematizamos a 

narrativa audiovisual de convivência harmônica entre classes onde as declarações sobre 

a melhoria de vida tão desejada nas favelas e periferias fica na abstração sempre, não 

trazendo elementos concretos para a mudança social e a emancipação dos sujeitos. 

Para tanto, analisaremos o episódio em homenagem ao dançarino Douglas 

Rafael da Silva Pereira, mais conhecido como DG, assassinado pela Polícia Militar do 

Rio de Janeiro em 2014 no item Caso DG: assassinato, episódio e repercussão; e o 

episódio que retrata uma relação amistosa entre uma patroa e uma empregada doméstica 

exibido em 2016 no item “Como se fosse da família”. Finalizamos a discussão desse 

capítulo questionando o lema “tudo junto e misturado” no último item, intitulado Nem, 

junto, nem misturado, apenas desigual. 

 

a) Caso DG: assassinato, episódio e repercussão 

 

“Quantos DGs tem que morrer pro nosso povo ser feliz?” 

Bonde da Madrugada 

 

Iniciamos com uma breve descrição do episódio do Esquenta! exibido em abril 

de 2014 e a repercussão do assassinato do dançarino Douglas Rafael Pereira da Silva 

(DG)150, que tinha 26 anos, no qual um dos principais embates se deu acerca da 

homenagem e do sentimento de luto, difundindo uma ideia de violência abstrata. 

Escolhemos recuperar esse caso pelo mesmo ter sido tratado como mais uma tragédia 

                                                        
150 Esse episódio específico foi analisado detalhadamente no terceiro capítulo da minha dissertação de 

mestrado, defendida em 2015 no PPCULT UFF, e algumas partes serão retomadas aqui de forma 

resumida, porém com problematizações atualizadas. Episódio disponível em: 

<https://globoplay.globo.com/v/3308549/> Acesso em: 25 out. 2019. 

https://globoplay.globo.com/v/3308549/
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social, apresentando uma abordagem superficial e genérica, um dos motivos geradores 

das polêmicas na repercussão do episódio, que demarcaram ainda mais as ambiguidades 

do programa. 

Trazemos essa análise também pelo fato de, posteriormente à conclusão do 

laudo oficial, nenhum novo programa ou pronunciamento ter sido realizado para 

contestar o genocídio da população negra jovem brasileira em curso realizado pelo 

Estado, principalmente na figura da Polícia Militar. Não questionamos a realização da 

homenagem, mas a forma como a mesma foi feita, corroborando com a ideia de que 

discursos aparentemente bonitos e emocionados não mudam a triste realidade desses 

jovens assassinados e de suas famílias151. O assassinato de DG aconteceu no dia 22 de 

abril de 2014 na favela Pavão-Pavãozinho, no Rio de Janeiro, e está longe de ser o 

primeiro ou o último caso de morte violenta de um jovem negro brasileiro. Em 

pesquisas de 2018, as estatísticas continuam piorando: a cada 23 minutos, um jovem 

negro é assassinado no Brasil152. 

O programa, exibido no domingo dia 27 de abril de 2014153, foi elaborado e 

gravado após a notícia da morte de DG e a realização de seu velório e enterro. 

Começamos com a fala inicial de Regina Casé, após o elenco e a plateia aparecerem 

vestidos em sua maioria de roupa branca entoando os versos “Vem que vem que vem 

com tudo”, que sempre anunciava a chegada do Bonde da Madrugada, do qual DG era 

integrante. Após muitos aplausos e imagens de pessoas chorando no estúdio, a 

apresentadora diz: 

Vem que vem que vem com tudo pra dentro do meu coração, 

DG. Eu sou artista. Eu faço um programa que lá no comecinho 

ia ter o nome Pagode da Casé, pra vocês terem uma ideia, 

Samba da Casé, depois Regina de janeiro, fevereiro e março e 

que virou o Esquenta, ou seja, era um programa que era só pra 

ser uma festa. Um programa de domingo pra gente almoçar 

junto, cantando, dançando, só alegria. Só que a maioria dos 

artistas, dançarinos, sambistas que participam do programa, 

vivem ou vem das periferias das cidades brasileiras. E como a 

                                                        
151 Matéria Atlas da Violência 2019: 75,5% das vítimas de homicídio no Brasil são negras. Disponível 

em: <https://www.almapreta.com/editorias/realidade/atlas-da-violencia-2019-75-5-das-vitimas-de-

homicidio-no-brasil-sao-negras> Acesso em: 25 out. 2019. 
152 Matéria Genocídio? A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no país. Disponível em: 

<https://observatorio3setor.org.br/carrossel/genocidio-cada-23-minutos-um-jovem-negro-e-

assassinado-no-pais/> Acesso em: 25 out. 2019. 
153 Nesse mesmo dia foi realizada uma manifestação na Praia de Copacabana. Matéria Mãe e amigos 

protestam contra morte de DG em Copacabana, no Rio. Disponível em: <http://g1.globo.com/rio-de-

janeiro/noticia/2014/04/mae-e-amigos-protestam-contra-morte-de-dg-em-copacabana-no-rio.html> 

Acesso em: 25 out. 2019. 

https://www.almapreta.com/editorias/realidade/atlas-da-violencia-2019-75-5-das-vitimas-de-homicidio-no-brasil-sao-negras
https://www.almapreta.com/editorias/realidade/atlas-da-violencia-2019-75-5-das-vitimas-de-homicidio-no-brasil-sao-negras
https://observatorio3setor.org.br/carrossel/genocidio-cada-23-minutos-um-jovem-negro-e-assassinado-no-pais/
https://observatorio3setor.org.br/carrossel/genocidio-cada-23-minutos-um-jovem-negro-e-assassinado-no-pais/
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/04/mae-e-amigos-protestam-contra-morte-de-dg-em-copacabana-no-rio.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/04/mae-e-amigos-protestam-contra-morte-de-dg-em-copacabana-no-rio.html
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realidade nesses lugares é violenta e injusta, temas como a 

violência e a injustiça foram, sem planejamento, se impondo. 

E esses assuntos vieram e foram se misturando com os 

sambas, funks, pagodes e o programa foi crescendo e se 

transformando e, mesmo assim, a alegria resistiu e se manteve 

cada vez mais viva. Eu não escolhi fazer um programa 

jornalístico, muito menos um programa policialesco, mas, 

mesmo em um programa como o Esquenta, que é uma festa, a 

realidade foi me empurrando para tratar de um tema terrível 

como esse que a gente tá vivendo. Hoje, infelizmente, a gente 

não conseguiu pôr no ar o programa lindo que já estava pronto, 

porque um dos nossos dançarinos, talvez o mais alegre, o mais 

querido pelas crianças, foi brutalmente assassinado com um 

tiro pelas costas. A gente saiu do enterro sem condições de 

pensar em nada, mas tendo que pensar em tudo. Como a gente 

ia fazer, num programa tão alegre, e viver junto com vocês 

essa dor? E como é que a gente ia fazer pra parar tudo e tomar 

consciência do tamanho da barbárie. A gente conseguiu tá aqui 

e eu acho que a gente conseguiu parar, frear a nossa dor ou 

então ir com ela junto. Parar e tomar consciência pra que 

alguma coisa mude. Pra o que aconteceu com o DG e também 

pra que tragédias como essa não continuem acontecendo com 

milhares de jovens de todas as periferias que vivem em todas 

as cidades do Brasil. Porque a maior violência que tem é a 

impotência. Parece que tem tanta coisa para fazer, que é tão 

grande, que não dá pra fazer nada. Essa impotência é uma 

violência contra a gente. Temos que dar um jeito de quebrar 

esse sentimento de impotência. O apelido dele era DG. O 

nome dele era Douglas Rafael da Silva Pereira. Só mais um 

Silva. (grifos nossos) 
 

Essa edição do programa se revela controversa por vários motivos, dentre eles 

alguns citados na própria abertura: por mais que o mote inicial da atração fosse a festa, 

como muitos artistas que fazem parte do elenco ou são convidados, vieram e/ou moram 

em comunidades do Rio de Janeiro, a violência inevitavelmente aparecia em alguns 

episódios. Nos perguntamos: de que maneira essa violência era abordada? Após essa 

abertura, a apresentadora pergunta para a plateia quem tem Silva no sobrenome e muitas 

pessoas levantam a mão. MC Bob Rum vai para o centro do palco e canta o Rap do 

Silva154, que reproduzimos a letra aqui: 

Era só mais um Silva que a estrela não brilha/Ele era 

funkeiro/Mas era pai de família/Era um domingo de Sol/Ele 

saiu de manhã/Pra jogar seu futebol/Levou uma rosa pra 

irmã/Deu um beijo nas crianças/Prometeu não demorar/Falou 

pra sua esposa que ia vir pra almoçar/Era só mais um Silva 

que a estrela não brilha/Ele era funkeiro/Mas era pai de 

família/E anoitecia ele se preparava/É pra curtir o seu 

                                                        
154 Música Rap do Silva, de MC Bob Rum. Letra disponível em: <https://www.letras.mus.br/bob-

rum/92019/> Acesso em 25 out. 2019. 

https://www.letras.mus.br/bob-rum/92019/
https://www.letras.mus.br/bob-rum/92019/
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baile/Que em suas veias rolava/Foi com a melhor 

camisa/Tênis que comprou suado/E bem antes da hora ele já 

estava arrumado/Se reuniu com a galera/Pegou o bonde 

lotado/Os seus olhos brilhavam/Ele estava animado/Sua 

alegria era tanta/Ao ver que tinha chegado/Foi o primeiro a 

descer/E por alguns foi saudado/Mas naquela triste 

esquina/Um sujeito apareceu/Com a cara amarrada/Sua alma 

estava um breu/Carregava um ferro/Em uma de suas 

mãos/Apertou o gatilho/Sem dar qualquer explicação/E o 

pobre do nosso amigo/Que foi pro baile curtir/Hoje com sua 

família/Ele não irá dormir/Era só mais um Silva que a estrela 

não brilha/Ele era funkeiro/Mas era pai de família. (grifos 

nossos) 
 

 A música de 1996, que carrega forte crítica social, é utilizada como pano de 

fundo para demonstrar uma triste realidade brasileira, porém no programa não é 

devidamente debatida em sua complexidade. Os próprios versos que não foram 

cantados da música retratam muito bem essa vivência e são auto-explicativos: “O funk 

não é modismo/É uma necessidade/É pra calar os gemidos que existem nessa cidade”. 

Nos trechos grifados, é retratada a história de um trabalhador, pai de família, 

assassinado assim como DG, por isso a inserção de tal música nesse contexto. O debate 

sobre quem atira para matar na favela não aconteceu. 

 Em seguida, o primeiro momento de conversa com uma convidada é com Maria 

de Fátima Silva, técnica de enfermagem e mãe de DG, visivelmente emocionada, é 

abraçada pela apresentadora, que comenta estar aliviada por vê-la chorando, já que 

durante o velório e o enterro Maria de Fátima se manteve firme e forte. Vale ressaltar 

que assim que foi anunciada a morte de seu filho, a mãe deu declarações de que ele 

tinha sido torturado e assassinado para alguns veículos de comunicação. Sua voz esteve 

sempre ativa e incisiva quanto à conduta de DG, e mesmo após perder o filho, com uma 

dor que não se pode imaginar, continuava combativa em sua luta por justiça, recusando 

se encontrar com o governador do Rio de Janeiro na época por não querer servir de 

plataforma política155, por exemplo. Esse contraste de posturas/reações ao falar com a 

imprensa e ao estar no palco do Esquenta! é significativo e será discutido mais à frente, 

com uma declaração pública posterior sobre o ocorrido.   

                                                        
155 Matéria Mãe de dançarino recusa convite de encontro com governador do RJ. Segue uma de suas 

declarações: “Eu não vou encontrar com ele, porque não vou servir de plataforma política para um 

governo falido. Não quero ser recebida porque meu filho era da televisão [trabalhava no programa 

‘Esquenta!’, de Regina Casé, na TV Globo]. Quero que todas as famílias das pessoas que foram mortas 

na favela sejam recebidas pelo governo também”. Disponível em: <http://g1.globo.com/rio-de-

janeiro/noticia/2014/04/mae-de-dancarino-recusa-convite-de-encontro-com-governo-do-rio.html> 

Acesso em: 25 out. 2019. 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/04/mae-de-dancarino-recusa-convite-de-encontro-com-governo-do-rio.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/04/mae-de-dancarino-recusa-convite-de-encontro-com-governo-do-rio.html
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 No palco, após o abraço de uma das crianças do elenco do programa, Maria de 

Fátima é perguntada sobre a infância do DG, como ele era quando pequeno, e enquanto 

isso são exibidas fotos dele no telão, comentadas pela mãe e pela irmã, que estava 

grávida na ocasião e também foi chamada ao palco por aparecer nas imagens mostradas. 

É preciso ressaltar que em nenhum momento estamos questionando o fato de Maria de 

Fátima ter aceitado participar do programa, mas apenas discutindo como essa presença 

foi abordada, principalmente pela evocação de um passado do filho morto pela polícia. 

Esse é um dos pontos que mais chama atenção nessa nova observação e análise 

atualizada do episódio, justamente porque se mostra em toda sua perversidade ao 

rememorar determinadas lembranças de quando DG era criança e adolescente, sendo 

que ele tinha sido assassinado, velado e enterrado há poucos dias. Retomamos aqui a 

noção de espetáculo da indústria cultural, que, ao promover um sentimento de luto, 

mina a potência de luta da mãe guerreira que quer justiça pelo filho, mas que, num 

momento de dor, só faz chorar relembrando momentos com DG que não mais 

acontecerão. 

 Ainda durante a conversa com a mãe, são comentadas algumas características 

de DG, como a alegria de viver, a amizade com muitas pessoas e o jeito engraçado que 

tinha. O grupo Bonde da Madrugada é chamado e apresenta a música que fizeram para 

homenagear um de seus integrantes, fazendo a pergunta ainda atual que abre nosso 

tópico como epígrafe: “Quantos DGs tem que morrer pro nosso povo ser feliz?”: 

DG, DG, nós vamos dançar pra você/Vem no passinho, joga 

um beijo pro ar/Com nosso DG no céu, até os anjos vão 

dançar/Na pista ou no morro, por onde você passou/Tu tratava 

todo mundo com atenção e com amor/Levava alegria, pra 

geral com carinho/Com um sorriso no rosto, ensinava o 

passinho/Agora é nossa vez, de te eternizar/Vâmo dançar o 

passinho jogando um beijo pro ar/Vem no passinho, joga um 

beijo pro ar/Quantos DGs tem que morrer pro nosso povo ser 

feliz?156 (grifos nossos) 
 

Um dos focos do programa foi a dança, por ser a expressão artística de maior 

destaque de DG no trabalho no Esquenta!. Além do elenco da atração e muitos 

convidados, artistas da emissora, jornalistas, especialistas em segurança pública, dentre 

outros, estiveram presentes, trazendo estatísticas sobre a quantidade crescente de jovens 

negros assassinados no país e proferindo discursos indignados. São exibidas imagens e 

                                                        
156 Bonde da Madrugada - Homenagem ao DG do Programa Esquenta (DJ Leco JPA). Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=xBzlTUJ88hs> Acesso em 25 out. 2019. 
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vídeos do dançarino em diversos momentos do programa, assim como um depoimento 

inédito gravado para o Dia das Mães. Em geral, o programa seguiu parte do roteiro 

usual, com apresentações musicais, entrevistas, menção a projetos sociais, dados sobre 

o tema, depoimentos (nesse caso, de outros apresentadores da emissora lamentando o 

ocorrido). 

Destacamos duas falas que marcam bastante a diferença de abordagem sobre a 

Polícia Militar, poucas vezes mencionada no episódio. O dançarino Carlinhos de Jesus, 

que teve um filho assassinado pela polícia em 2011, revelou que os que cometeram esse 

crime foram presos e que ele acredita na justiça e nas instituições, reiterando que é 

preciso acreditar nas mesmas. A outra fala é de Cidinho (da dupla de funk com MC 

Doca) sobre a situação da época que continua atual: “é pobre matando pobre, o bandido 

é pobre, o policial é pobre”. Dessa maneira, percebemos que a única menção direta à 

polícia é feita pelo dançarino para defender a justiça e a crença de que ela faz um 

trabalho necessário, já que a frase contundente de Cidinho não é desenvolvida e 

problematizada Além de falta de respeito para com os familiares e amigos, seria um 

contra senso acreditar numa instituição que continua exterminando pretos, pobres e 

favelados todos os dias no Rio de Janeiro?   

O programa é finalizado com uma fala de superação da apresentadora, alegando 

ter ficado desanimada com toda aquela situação, por ter chorado muitos dias, e que 

pensou, por um momento, que não fazia sentido difundir uma ideia de festa e seu poder 

transformador em meio a tanta tristeza. Por conta da união e da força de todos, foi 

possível realizar a homenagem, que funcionaria como uma forma de seguir em frente, 

com a crença nas pessoas, que precisam buscar o melhor de si: “por pior que seja a 

pessoa, ela tem alguma coisa de bom. (...) O pior pode ser reabilitado. Nós não vamos 

desistir, o Esquenta! quer o fim da violência”. Ao defender ao longo do episódio que 

toda a vida é sagrada e que ninguém merece ser assassinado, ao final do episódio essa 

fala fica ambígua, já que mais uma vez o discurso é genérico sem nomear exatamente 

do que está se falando, abrindo para múltiplas possibilidades de interpretação. No 

encerramento, Cidinho e Doca cantam o Rap da Felicidade157, os seguintes trechos: 

Eu só quero é ser feliz/Andar tranquilamente na favela onde 

eu nasci, é/E poder me orgulhar/E ter a consciência que o 

pobre tem seu lugar/Minha cara autoridade, eu já não sei o que 

fazer/Com tanta violência eu sinto medo de viver/Pois moro 

                                                        
157 Música Rap da Felicidade, de Cidinho e Doca. Disponível em: <https://www.letras.mus.br/cidinho-

e-doca/235293/> Acesso em: 26 out. 2019. 

https://www.letras.mus.br/cidinho-e-doca/235293/
https://www.letras.mus.br/cidinho-e-doca/235293/


144 
 

na favela e sou muito desrespeitado/A tristeza e alegria aqui 

caminham lado a lado 
 

Mais uma vez, o funk traz importantes críticas sociais, mas que não são 

debatidas em profundidade no programa, principalmente nos versos não cantados da 

canção: “Eu faço uma oração para uma santa protetora/Mas sou interrompido à tiros de 

metralhadora/Enquanto os ricos moram numa casa grande e bela/O pobre é humilhado, 

esculachado na favela/Já não aguento mais essa onda de violência/Só peço a autoridade 

um pouco mais de competência”. Onde está o cerne dessa desigualdade estrutural que 

não é problematizada? 

Durante e após sua exibição, foram muitas as repercussões na internet e redes 

sociais sobre este episódio que teve grande audiência, com questionamentos acerca da 

índole de DG e de um possível envolvimento com traficantes do morro, como se isso 

fosse algum motivo para que jovens negros fossem assassinados158. Já outras pessoas 

se mostraram emocionadas e solidárias à homenagem realizada pelo programa, com 

discussão de assuntos que geralmente não estão ali sendo abordados159. Falou-se de 

violência, desigualdade, morte da juventude, mas sem tensionar ou pelo menos 

mencionar que uma das possibilidades (que amigos, moradores e familiares já sabiam, 

por ser tratar de uma realidade cotidiana perversa) era o disparo ter sido feito por um 

policial da UPP, o que se confirmou ao final do caso. Se todos ali presentes naquela 

homenagem clamavam por justiça, por que não demonstram seu apoio contra o 

genocídio da população negra nomeando um dos grandes responsáveis por isso, no 

caso, o Estado na figura da Polícia Militar do Rio de Janeiro? 

No entanto, esse episódio foi relembrado alguns meses após sua exibição, 

quando um vídeo de Maria de Fátima em um evento em Brasília em novembro de 

2014160 viralizou, gerando ainda mais repercussão na internet e nas redes sociais na 

época. Durante o evento SERNEGRA - III Semana de Reflexões sobre Negritude, 

Gênero e Raça, Maria foi perguntada sobre a relação com a mídia após o 

                                                        
158 Não só algumas publicações questionavam o que DG estava fazendo naquele dia, como também 

muitos comentários do portal de notícias G1 em matérias relacionadas ao caso. 
159 Alguns artistas, amigos e parceiros da apresentadora, demonstraram seu apoio compartilhando 

momentos exibidos naquela edição e/ou escrevendo sobre o ocorrido em suas páginas, perfis e/ou jornais, 

gerando conteúdo nas mídias. 
160 Vídeo Mãe do dançarino DG detona a Regina Casé e o Esquenta. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=87VV2H7HqO0> Acesso em: 25 out. 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=87VV2H7HqO0
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desenvolvimento das investigações, o que gerou uma resposta sobre os bastidores da 

gravação do programa “homenagem”: 

Bom, eu vou até responder em pé com muito prazer que você 

tocou no assunto e eu venho trazer pra vocês. A mídia usou 

todo o tempo a imagem do meu filho, 72 horas da morte dele, 

do enterro, houve um convite, praticamente me arrancaram da 

minha casa me levando pra TV e limitaram o que eu devia 

falar, a senhora Regina Casé e a produtora do programa Tato 

Longo. Ela disse pra mim que eu só deveria responder o que 

eles me perguntassem. A minha família veio do interior 

chamado Santa Lúcia, são pessoas de vida comum como nós, 

eu tenho um professor que é de Educação Física. Então eles 

mandaram uma van pra lá, trouxeram 2 grávidas, uma era 

minha filha e a outra era minha sobrinha, trouxeram na van 

17h30 até o PROJAC, que é distante, encurralaram a gente 

num cômodo de 3 x 3, colocaram um cocho com feno, que é 

aquela comida horrorosa, com criança trancaram a porta até a 

hora do início do programa. O único local que a gente podia 

circular era o salão de beleza, que foram me oferecer unha e 

cabelo. Como eu, 72 horas vocês viram a minha cara, eu tava 

80 horas sem dormir, eu lá queria saber de fazer unha e cabelo? 

Eu queria uma solução imediata para que se esclarecesse a 

morte do meu filho. Dali uma hora leva a gente pro salão, que 

foi gravada aquela confusão toda numa quinta-feira, numa 

sexta-feira, meu filho enterrou na quarta. Resumindo: só era 

pra responder o que me fosse perguntado, eu acho que eu não 

deveria ter dito que meu filho não era morador da comunidade 

e sim a filha dele. Ele viveu 24 anos num prédio de classe 

média entre a Barão de Ipanema e a Constante, mas ele vivia 

muito lá, a moça que cuidava dele, minha amiga, que eu nem 

digo que foi babá porque eu não tinha dinheiro pra isso, me 

ajudava quando eu tava de plantão à noite, ela levava. O 

Douglas viveu na comunidade que à noite ela pegava com 

autonomia minha e levava pro Cantagalo. O Douglas cresceu 

com aquela meninada, o Bonde da Madrugada aprendeu a 

dançar lá em casa, eu que dei a primeira roupa e a Regina Casé 

é uma farsa, ela é uma artista, ela é uma mentirosa, mentirosa. 

E outra coisa, eu vou postar pra vocês, pra vocês divulgarem 

em rede que isso já está na linha do tempo do meu filho. Uma 

faxineira de lá, eu não sei quem, uma funcionária revoltada 

porque ela me deixou no palco quando terminou o programa e 

eu fui retirada pelo Diego Dias, falou pra mim: volta pro 

camarim que ela vai falar com a senhora. Eu com minha neta 

dormindo, oito da noite, a minha família foi expulsa da praça 

de alimentação, porque tava todo mundo com fome e comendo 

com o próprio dinheiro, foram botados pra fora para entrar nas 

vans e eu fiquei esperando ela, como estou esperando até hoje. 

Resumindo: alguém jogou na minha bolsa uma agenda do 

programa escrita à mão no qual dizia: “não pode falar que foi 

a polícia”, escrita pela senhora Tato Longo, “não pode falar 

que foi a polícia”, “solta as fotos sensacionalistas pra mãe 

chorar”, eu posso provar que eu vou botar pra vocês, bota o 

email, “não pode falar que foi a polícia”, é pra falar pobre se 
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matando, deixa a mãe do DG e o Carlinho de Jesus falar da 

polícia, mais ninguém. Aí embaixo “solta as fotos 

sensacionalistas”, eu posso provar que é real isso. Em nenhum 

momento, vocês que assistiram o programa, vocês viram ela 

falar de violência, contra a polícia, em nenhum momento e 

toda vez que eu mencionava falar, eu era cortada, meu 

altofalante era cortado. Então a Regina Casé é uma farsa, e 

ainda tem uma outra página que eu vou botar pra vocês, que 

meu advogado pediu essa agenda, nunca mais quis me 

devolver, mas antes de entregar pra ela, que eu não sou tola, 

eu tirei xerox dela e espalhei. Aí a segunda página tá escrito: 

“nunca foi minha vontade fazer programa pra pobre nem 

periferia, a minha vontade era de fazer vanguarda mas o 

Boninho não deixou”, taí gente, a cara daquela cretina. (grifos 

nossos) 
 

Após muitas visualizações desta declaração disponibilizada em vídeo no 

YouTube, houve um posicionamento de Regina Casé e amigos, além da emissora em 

comunicado oficial, em defesa da apresentadora, confrontando a fala de Maria de 

Fátima e declarando que o apoio da família Esquenta sempre foi dado, como visto na 

realização do programa em questão, feito com as “melhores intenções”. O depoimento 

em forma de desabafo da mãe de DG vem abalar diversas premissas estabelecidas sobre 

a realização da homenagem e também da trajetória profissional de Regina Casé. Em 

suas palavras, são várias as frases que poderíamos debater, mas ressaltamos 

principalmente três aspectos: i) a mídia ter se utilizado da morte do filho; ii) ela só 

poder responder ao que fosse perguntada e iii) ela não poder mencionar que foi a polícia 

que disparou o tiro que atingiu DG. Além da violência explícita pelo assassinato do 

próprio filho, percebemos a violência simbólica de interdição do discurso poderoso em 

defesa de justiça e responsabilização pelo crime cometido contra a vida do jovem e sua 

família. Também houve nova repercussão nas redes sociais de pessoas se posicionando 

a favor ou contra a apresentadora e o programa de maneira geral, conferindo um jogo 

de disputas sobre a reputação de Regina Casé e a proposta de diversidade do Esquenta!, 

que levantou constantemente controversas até sua extinção na Rede Globo161. 

Em geral, observamos uma violência simbólica ao não mencionar as suspeitas 

do crime pela polícia do RJ, que se confirmou após as investigações162. O que é tratado 

de maneira abstrata como tragédia social precisa ser nomeado: violência policial, 

                                                        
161 Outros casos foram analisados na dissertação da autora, já mencionada. 
162 Matéria A morte do dançarino DG aponta um novo escândalo policial no Rio. Disponível em: 

<https://brasil.elpais.com/brasil/2014/07/05/sociedad/1404595714_291923.html> Acesso em: 25 out. 

2019. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2014/07/05/sociedad/1404595714_291923.html
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militarização da vida, criminalização da pobreza, racismo estrutural, só para citar 

algumas causas da “tragédia”. Precisamos superar também o discurso genérico da bala 

perdida em situações de confronto, já apontada como bala autografada163 nos corpos de 

determinados sujeitos, ou seja, são armas que miram jovens negros pobres. Importante 

lembrar ainda que o Morro Pavão-Pavãozinho tem o que o Estado chama de Unidade 

de Polícia Pacificadora (UPP), com a atuação de diversos policiais militares, um deles, 

inclusive, tendo sido quem atirou em DG164. Muitas vezes, ouvimos um discurso raso 

que aponta a ausência do Estado nas periferias do país, quando, na verdade, ele sempre 

esteve presente nas favelas do Rio de Janeiro na figura da Polícia Militar através de sua 

permanente repressão e violência para com a população dessas comunidades. 

Concordamos com a definição trazida por Adriana Facina para as UPPs, utilizada por 

movimentos sociais e lideranças do RJ: “Unidade de Porrada em Preto”165. Outra falácia 

quando acontece esse tipo de situação é alegar que os policiais eram “despreparados”, 

esquecendo que tal instituição corrobora com uma política de extermínio que elimina 

os sujeitos/corpos matáveis. 

Como lidar com um programa que representa jovens negros dançando bem e se 

expressando artisticamente, mas que não os representa como aqueles que reivindicam 

seus direitos e fazem protestos, principalmente neste caso de morte violenta?166 A 

universidade tem que enfrentar esse gesto silenciador e cumprir seu papel crítico de 

combate à desigualdade social, ao genocídio da população negra brasileira, nomeando 

os verdadeiros responsáveis por esta situação que é mais um dos aspectos da enorme 

                                                        
163 O rapper Edgar entoou alguns versos críticos sobre a violência do Estado na participação que fez no 

show de Elza Soares no Palco Sunset do Rock in Rio 2019, cantando a música Blá blá blá. Não 

entraremos nas polêmicas que envolvem o festival por não se tratar do objetivo deste trabalho, mas 

entendemos que existem tensões e complexidades relacionados ao mesmo. Emicida, em seu álbum 

Amarelo, também apresenta uma crítica à violência nesse sentido, ao afirmar na música Ismália: “80 tiros 

te lembram que existe pele alva e pele alvo”. Disponível em: 

<https://www.vagalume.com.br/emicida/ismalia-part-larissa-luz-fernanda-montenegro.html> Acesso 

em 11 mar. 2020. 
164 Matéria Pulo de 7 metros e blecaute: entenda como foi a morte de DG. Segue um trecho: “Na 

conclusão do inquérito, que levou quase um ano para ser finalizado, o delegado titular da 13a DP 

(Ipanema), Gilberto Ribeiro, pede ao Ministério Público a prisão preventiva por homicídio qualificado 

(sem direito a defesa) do soldado Walter Saldanha Corrêa Júnior – segundo Ribeiro, o autor do disparo 

único que matou DG”. Disponível em: <https://www.terra.com.br/noticias/brasil/policia/pulo-de-7-

metros-e-blecaute-entenda-como-foi-a-morte-de-

dg,e125b326b86eb410VgnVCM3000009af154d0RCRD.html> Acesso em: 25 out. 2019. 
165 In: FACINA, Adriana. Orelha do livro Até o último Homem. Visões cariocas da administração 

armada da vida social. Felipe Brito e Pedro Rocha de Oliveira (orgs). 
166 Agradecemos ao tensionamento deste ponto pelo professor Kleber Mendonça na banca de 

qualificação. 

https://www.vagalume.com.br/emicida/ismalia-part-larissa-luz-fernanda-montenegro.html
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/policia/pulo-de-7-metros-e-blecaute-entenda-como-foi-a-morte-de-dg,e125b326b86eb410VgnVCM3000009af154d0RCRD.html
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/policia/pulo-de-7-metros-e-blecaute-entenda-como-foi-a-morte-de-dg,e125b326b86eb410VgnVCM3000009af154d0RCRD.html
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/policia/pulo-de-7-metros-e-blecaute-entenda-como-foi-a-morte-de-dg,e125b326b86eb410VgnVCM3000009af154d0RCRD.html
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desigualdade social construída historicamente. Sem nomear exatamente quais são os 

problemas e as causas, como o movimento negro e feminista já vem fazendo há muitos 

anos, não é possível se engajar em possíveis soluções a não ser de maneira superficial. 

A cordialidade e a abstração em nada ajudam a seguir pela busca de resoluções 

concretas, a não ser para manter a perversidade do que vem acontecendo. Nesse sentido, 

a radicalidade como saída para buscar as raízes dos problemas, como Angela Davis 

ressalta, se faz necessária e urgente, mas, como temos percebido, tais tentativas não 

serão televisionadas e muito menos defendidas pela indústria cultural que mantém a 

colonialidade do poder. No próximo tópico, analisamos outro episódio, que apesar de 

não ter tido a mesma repercussão midiática, também nos fornece material relevante para 

problematizar outro aspecto social urgente: a romantização de trabalhos precarizados, 

nesse caso específico, o trabalho doméstico realizado por mulheres pobres em tantos 

lares brasileiros. 

 

b) Episódio “Como se fosse da família” 

“Como se fosse da família” é uma frase recorrente e sintomática das relações de 

trabalhos domésticos precarizados no país, neste caso específico das empregadas 

domésticas que continuam lutando pelo reconhecimento de sua profissão, apesar da 

desqualificação contínua da mesma167. “Invisíveis, repetitivas, exaustivas, 

improdutivas e nada criativas – esses são os adjetivos que melhor capturam a natureza 

das tarefas domésticas” (DAVIS, 2016, p. 225).  É preciso ressaltar no caso do Brasil 

que o trabalho doméstico é resquício das práticas coloniais do processo de escravização 

de pessoas negras desde a invasão dos portugueses e não é por acaso que ainda em 2019 

a maioria dessa classe trabalhadora seja composta por mulheres negras, que não tem 

necessariamente seus direitos trabalhistas garantidos. 

Pensando especificamente em um caso, analisamos uma exibição do programa 

Esquenta! de 2016 que aborda o tema do trabalho doméstico através dos convidados 

escolhidos. Em relação à dinâmica da nova temporada, aconteceram algumas 

novidades, como o tipo de edição em montagem paralela, já que Regina Casé assistia 

ao que estava acontecendo no auditório na casa de um espectador, já gravado e editado 

                                                        
167 Para mais informações sobre esse debate de desqualificação do trabalho doméstico feminino, 

indicamos Angela Davis (Mulheres, Raça e Classe) e Silvia Federici (O calibã e a bruxa), que 

complexificam tais questões pensando gênero, raça e classe. 
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anteriormente. Parte da equipe da atração viajou para diferentes lugares do país, tais 

como Pará, Rio Grande do Sul, Ceará, Bahia, São Paulo, entre outros, seguindo o lema 

“aqui e lá, lá e aqui”, o que retoma de certa maneira a abordagem de outros programas, 

como Brasil Legal. Desse modo, a apresentadora almoçava e assistia ao programa 

previamente gravado com as famílias selecionadas, uma a cada domingo em uma cidade 

diferente, de acordo com as histórias enviadas por vídeo pelo site do programa e 

escolhidas pela produção (CAMINHA e OLIVEIRA, 2020). 

No primeiro episódio168 da última temporada do programa, exibido em 16 de 

outubro de 2016169, a equipe do Esquenta! visita a família Holanda, em Fortaleza (CE), 

e o mote é a relação amigável entre a empregada doméstica Vera Lúcia e a patroa 

Daniele. A família escolhida aparenta ser de classe média alta por conta do tamanho da 

casa, que Regina Casé comenta parecer um clube de tão grande. São apresentados os 

integrantes da família no tom informal já característico da apresentadora, associando 

tal postura com as pessoas do Nordeste do país: “Gente, parece que tô chegando na casa 

da minha família em Caruaru, de tão de casa que tô me sentindo”, afirma Regina Casé 

ao abraçar Daniele Holanda Pontes, a filha; Terezinha Holanda (Mana), a mãe e Manoel 

Holanda, o pai, além de irmãos, filhos e demais integrantes. 

A conversa descontraída com os membros da família e a empregada acontece 

no sofá da sala, com a introdução de alguns assuntos que seriam abordados depois e a 

apresentadora fazendo brincadeiras com as pessoas sobre suas aparências. Ao perguntar 

que horas a família geralmente almoça, a câmera vai para cozinha onde Vera Lúcia 

termina de preparar o menu do dia, vemos a família aparentemente se servindo e 

posteriormente todos aparecem na mesa de almoço de domingo, já apontando o quão 

diferente e rara é aquela situação nas casas brasileiras, onde os trabalhadores 

domésticos sentam na mesma mesa que os patrões para comer a mesma comida que 

eles, comida essa preparada pelas próprias empregadas. Vale ressaltar que mesmo 

sendo colocada no posto de pertencente à família, seu sobrenome, que não é Holanda, 

não é mencionado, o que revela um apagamento simbólico para quem é tão próximo 

                                                        
168 Esse episódio específico foi analisado detalhadamente no artigo intitulado “Ela é como se fosse da 

família”: analisando as representações entre patroas e empregadas domésticas no programa 

Esquenta!”, escrito em parceria com Marina Caminha, a ser publicado na revista Parágrafo em 2020. 

Suas ideias iniciais foram apresentadas no Congresso de Comunicação e Consumo - COMUNICON na 

ESPM-SP em 2018. 
169 Episódio disponível em: <https://globoplay.globo.com/v/5380861/programa/> Acesso em: 27 out. 

2019. 

https://globoplay.globo.com/v/5380861/programa/
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assim do clã. Daniele Vitória, também sem sobrenome, é apresentada como filha de 

Vera Lúcia170. 

Segundo Regina Casé, a frase “ela é como se fosse da família” esconde muita 

opressão, “porque a pessoa só é da família para ser mais explorada, mais oprimida”. 

Com essa introdução, Vera Lúcia conta sua história de vida e como foi parar na casa da 

família Holanda para trabalhar, começando uma relação de amizade próxima pelo 

convívio diário desde quando chegou aos 16 anos na casa da mãe de Daniele. A amizade 

é reforçada em vários momentos, seja dizendo que Vera não tem um quarto de 

empregada na casa da patroa, seja afirmando que as duas vão juntas à academia, por 

exemplo. Essa relação se estende aos outros membros, já que os filhos de Vera chamam 

os primeiros patrões da mãe de avô e avó, embaralhando ainda mais os laços afetivos e 

de trabalho entre os envolvidos. 

O teor de intimidade entre as famílias é bem demarcado quando se fala que a 

empregada se sente mais à vontade na casa da patroa, que a patroa visita a empregada 

e às vezes passa final de semana com os filhos na casa da empregada, fato elogiado por 

Regina Casé que relembra que já passou por isso e acha importante essa troca. Vera, 

que vai almoçar com a família Holanda aos domingos e ver o Esquenta!, também tem 

uma empregada para cuidar da casa dela e dos filhos, chamada Marlene. Regina então 

pergunta para a filha de Vera com quem ela sente mais intimidade, rapidamente 

respondido com um abraço em Marlene, revelando ter mais proximidade com a 

empregada do que com a própria mãe. Ao ser perguntada da mesma maneira sobre seus 

filhos, Daniele Holanda responde que a intimidade é maior com Vera, a empregada. 

Essa questão sobre abrir mão da maternidade por conta do trabalho é complexa e, 

segundo Regina Casé, daria um só programa, já que tal fato acontece com muitas 

mulheres. Mas vemos que a solução dada ao final é um abraço coletivo entre elas, 

deixando muitas ambiguidades no ar ao colocar o amor como forma de superação. 

No estúdio, Emicida é um dos convidados e dá um depoimento sobre a mãe, 

Dona Jacira, que também foi empregada doméstica por muitos anos, conectando o 

debate sobre o tema do episódio com sua experiência pessoal na infância e 

adolescência. Enquanto isso, vemos a imagem dessa conversa transmitida na televisão 

da cozinha da família Holanda, mas, neste momento, só estão Vera Lúcia e Regina 

                                                        
170 Em um momento da conversa, a família brinca que Vera ganhou o sobrenome deles por conta do 

perfil no Instagram: @veraluciaholanda São muitas as fotos que demonstram uma relação afetiva com 

Daniele, sua patroa. Acesso em: 27 out. 2019. 
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Casé. Após relembrar as dificuldades de Dona Jacira para trabalhar em várias casas e 

criar os filhos ao mesmo tempo, Emicida ressalta a força e perseverança da mãe em ter 

voltado a estudar na época e ter sempre buscado um futuro melhor para eles. 

Quando a imagem sai do estúdio e volta pra cozinha, Regina pergunta somente 

para Vera se ela não se sente culpada por ter cuidado dos filhos dos outros e não ter 

cuidado dos dela, que responde chorando: “sim, mas eu não posso porque preciso 

trabalhar, me sinto culpada”. Após o desabafo dolorido de Vera, revelando suas 

questões pessoais, nos perguntamos: por que as mães presentes na família Holanda não 

são questionadas da mesma maneira, já que Daniele, em outro momento de conversa, 

também revelou que deixava os filhos para trabalhar? No final desse momento, Regina 

comenta: “você recebe muito amor aqui, mas precisa abrir mão de um amor muito 

grande assim, muito mesmo”. Por que o enfoque de abrir mão da maternidade só é 

direcionado à empregada? 

No palco com Emicida, Regina Casé afirma que o Brasil é o país com maior 

número de trabalhadores domésticos do mundo, totalizando na época 6 milhões de 

pessoas, sendo que a maior parte é composta por mulheres negras nordestinas e com 

baixa escolaridade, porque, segundo a apresentadora, “começou a trabalhar muito 

cedo” e acabou não tendo outras oportunidades (CAMINHA e OLIVEIRA, 2020). Essa 

perspectiva parece uma tentativa de ratificar o trabalho doméstico ouvindo o filho de 

uma trabalhadora dessa categoria que em suas músicas tensiona a desigualdade, como 

percebemos nos trechos da música Mãe171, cantada no palco pelo artista, como forma 

de homenagem à Dona Jacira, uma mulher negra: 

Um sorriso no rosto, um aperto no peito / Imposto, imperfeito, 

tipo encosto, estreito / Banzo, vi tanto por aí / Pranto, de canto 

chorando, fazendo os outro rir / Não esqueci da senhora 

limpando o chão desses boy cuzão / Tanta humilhação não é 

vingança, hoje é redenção / Uma vida de mal me quer, não vi 

fé / Profundo ver o peso do mundo nas costa de uma mulher / 

Alexandre no presídio, eu pensando em suicídio / Aos oito 

anos, moça / De onde cê tirava força? / Orgulhosão de andar 

com os ladrão, trouxa! / Recitando Malcolm X sem coragem 

de lavar uma louça / Papo de quadrada, 12, madrugada e pose 

/ As ligação que não fiz, tão chamando até hoje / Dos rec no 

Djose ao hemisfério norte / O sonho é um tempo onde as mina 

não tenha que ser tão forte / Nossas mãos ainda encaixam certo 

/ Peço um anjo que me acompanhe / Em tudo eu via a voz de 

minha mãe / Em tudo eu via nóis / A sós nesse mundo incerto 

                                                        
171 Música Mãe. Disponível em: <https://www.letras.mus.br/emicida/mae/> Acesso em: 27 out. 2019. 

https://www.letras.mus.br/emicida/mae/
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/ Peço um anjo que me acompanhe / Em tudo eu via a voz de 

minha mãe / Em tudo eu via nóis (grifos nossos) 

Quando perguntado pela apresentadora, Emicida comenta ainda a PEC das 

Domésticas, como um avanço e uma vitória para as trabalhadoras domésticas, mas o 

debate não é aprofundado e não tem o devido destaque porque logo após esse assunto 

vem o intervalo comercial e, na volta, é relatado um drama familiar dos Holanda 

relacionado à saúde de Daniele. Citado durante a conversa no palco com Emicida, o 

filme Que horas ela volta?172 (2015) entra como forma da apresentadora explicar 

porque cada vez mais debate esse assunto, já trazido ao Esquenta! outras vezes. 

Dirigido por Anna Muylaert, estrelado por Regina Casé e Camila Márdila, a obra foi 

premiada em diversos festivais, elogiada pela imprensa nacional e internacional e teve 

boa recepção do público brasileiro. Enquanto são exibidas cenas do filme, Emicida 

comenta como se identificou em diversos momentos com a personagem Jéssica, filha 

de Val, que vai a São Paulo para prestar o vestibular e percebe que sua mãe, como 

empregada doméstica, é tratada como uma “cidadã de segunda classe”. 

Ao voltar para a cozinha com Vera, Regina comenta que sua personagem no 

filme chega em um determinado momento em que decide cuidar da própria filha, 

perguntando a Vera se ela tem essa vontade, no que ela responde: “sim, mas como? 

Quem vai me ajudar?”. Regina insiste: “deve ser difícil pra caramba, porque não tenho 

dúvida que a Dani te ama, tão difícil né? Você já teve muito angústia por causa disso?” 

Vera responde prontamente: “sim, por causa das crianças”. Importante destacar que 

enquanto aparecem imagens do clipe de Emicida com Dona Jacira, Vera Lúcia observa 

a televisão enxugando os pratos e depois é abraçada por Regina Casé, deixando o 

telespectador refletindo sobre o dilema que vive aquela mulher. O programa continua 

com outros momentos da família Holanda, relatando situações tensas devido ao câncer 

de Daniele e do encontro de uma bebê abandonada, posteriormente adotado por ela e 

seu marido, trazendo uma mensagem final de superação através do amor da família. 

Dessa maneira, destacamos alguns elementos fundamentais que se aproximam 

do discurso genérico debatido no outro caso analisado: são apresentados alguns dados 

sobre as trabalhadoras domésticas do Brasil, lamentando tais situações de exploração. 

A empregada doméstica, representada por Vera Lúcia, é colocada como a trabalhadora 

                                                        
172 A atuação de Regina Casé como a empregada doméstica nordestina Val será abordada no sexto 

capítulo. 
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gentil, amiga da patroa, que vive em harmonia com quem a explora, fica o 

questionamento: onde estão os trabalhadores que lutam por melhores condições de 

trabalho? Mais uma vez, a potência do povo brasileiro é mostrada através de sua 

simpatia, sua alegria de viver, sua força para superar as dificuldades e não para pensar 

e se organizar coletivamente para acabar com as formas de opressão. Os perigos da 

cordialidade continuam presentes nessas representações que aparentam buscar o fim 

dos preconceitos, mas que mantém um imaginário da passividade e aceitação, por mais 

que se lamentem os dados preocupantes sobre o assunto. 

Na maior parte do tempo, o programa busca mostrar um “caso de sucesso”, uma 

relação de amizade entre a patroa rica e empregada pobre, que vivem em uma harmonia 

social pois frequentam uma a casa da outra e tem relações afetivas com seus respectivos 

filhos. O tempo dedicado ao relato do rapper Emicida sobre sua mãe como empregada 

doméstica, que se demonstra crítico, não é o mesmo, o que condiciona diretamente a 

narrativa. Apesar de se mencionar brevemente a PEC das Domésticas e Emicida 

comentar as dificuldades pelas quais a mãe passou para cuidar dele e de seus irmãos, a 

discussão central continua sendo a experiência da família Holanda e seus casos de 

superação, seja em situação de doença de algum deles ou em processos de adoção de 

filhos. 

“Em nosso olhar, o programa cria uma armadilha de sentido ao centralizar a 

discussão nessa ‘boa representação’ sem apontar os problemas comuns, enfrentados 

pelas empregadas domésticas, em relação ao salário e aos direitos contidos na 

Consolidação das Leis do Trabalho” (CAMINHA e OLIVEIRA, 2020, p. 9). A análise 

proposta do episódio se dá, portanto, pelo interesse em tensionar um tema complexo, 

com o objetivo de desnaturalizar as desigualdades sociais, ressaltar que elas são 

historicamente construídas e problematizar produtos midiáticos e a indústria cultural 

quando se apropriam de determinadas pautas para abordar de maneira superficial 

questões profundas e parecer que estão de fato contribuindo de alguma forma para o 

debate de uma mudança estrutural efetiva. 

 

c) Nem junto, nem misturado, apenas desigual 

Neste tópico, após a descrição e análise de dois casos específicos do Esquenta!, 

vimos como a indústria cultural vem cumprindo sua função ideológica de manutenção 

do poder, camuflando o genocídio da população negra no Brasil e naturalizando 
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relações de exploração de trabalho, conformando determinados ideais de país que não 

contribuem para mudanças estruturais, mas que apenas corroboram com as relações 

coloniais historicamente estabelecidas. 

No caso do programa em homenagem ao DG, vimos a violência policial contra 

a população negra colocada como abstração, e, no caso da empregada doméstica, 

observamos uma exceção representada na amizade entre patroa e empregada doméstica 

colocada como regra ou pelo menos como modelo a ser seguido. Essas narrativas são 

perigosas porque não são apresentadas ao grande público dessa maneira que fazemos 

aqui, com problematizações e mediações, ou seja, por mais que no discurso se divulgue 

a ideia de quem nem sempre é assim dessa forma, contribui-se para um imaginário que 

não complexifica as causas dos problemas sociais e contribui para naturalizar processos 

de exploração construídos historicamente. 

Após esse apanhado de análises e estudos de caso, fica difícil não concordar 

com Adorno e Horkheimer, quando tais teóricos comentam, por exemplo, o objetivo 

dos desenhos animados veiculados pela indústria cultural, neste caso particular, da 

estadunidense Walt Disney na década de 1940: 

Se os desenhos animados têm outro efeito além de habituar os 

sentidos a um novo ritmo, é o de martelar em todos os cérebros 

a antiga verdade de que o mau trato contínuo, o esfacelamento 

de toda resistência individual, é a condição da vida nesta 

sociedade. Pato Donald mostra nos desenhos animados como 

os infelizes são espancados na realidade, para que os 

espectadores se habituem com o procedimento (ADORNO e 

HORKHEIMER, 2017, p. 33). 

 

Tal citação é dura e reveladora de uma realidade que ainda faz parte do nosso 

cotidiano, já que as empresas de comunicação hegemônicas continuam fazendo parte 

da conformação de subjetividades das classes populares/trabalhadoras. O que no 

discurso apaziguador aparece bonito como união pode se transformar em algo perverso 

quando se sabe que mudanças estruturais vem da práxis, e não da repetição contínua de 

lemas como “tudo junto e misturado”, “o que o mundo separa, o Esquenta! junta” e “xô 

preconceito”. O efeito simbólico das enunciações é importante, mas defendemos que o 

que muda mesmo é a práxis, ou seja, conciliar a teoria e a prática em busca de 

transformações efetivas para todos e não apenas para uma determinada parcela da 

população. Não temos um olhar ingênuo que poderia acreditar no papel da indústria 

cultural como protagonista de mudanças significativas, até porque essa não é sua função 

original, mantida ainda em vigor. 
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A questão que se coloca é o fato de se defender a ocupação de determinados 

espaços por demanda de visibilidade e representatividade e chegar a conclusão de que 

eles são mais perversos do que se imagina, ao contribuir simbolicamente com algumas 

esperanças em termos de representação, mas que só reforçam os limites possíveis para 

quem sempre foi subalternizado ter seu momento de fama e reconhecimento 

momentâneos e não avançar necessariamente além disso. A televisão, difundida 

enquanto uma fábrica de sonhos, como concessão pública, deveria ser democrática e 

fornecer diversas visões de mundo de diferentes lugares do país, onde as pessoas 

pudessem contar suas próprias histórias e ser ouvidas por milhões de outras, sem a 

interferência dos interesses do capital. 

Mesmo quando se pretende unificar um discurso do “tudo junto e misturado”, 

algumas surpresas podem acontecer na recepção do público, principalmente nas redes 

sociais, como no caso do episódio em homenagem ao dançarino assassinado pela 

Polícia Militar do Rio de Janeiro, Douglas Pereira da Silva (DG). Quando percebemos 

a perversidade da indústria cultural é que nos damos conta de que há muita luta a ser 

feita ainda pela democratização das mídias. Também no episódio analisado sobre a 

relação entre uma empregada doméstica e sua patroa, percebemos como a exaltação do 

que pode e/ou está dando certo no país, acaba silenciando determinados problemas 

estruturais e causando uma violência simbólica nos sujeitos que vivem diariamente tais 

mazelas. Devemos ficar atentas ao discurso sobre inclusão, visibilidade e 

representatividade173 que exalta a possibilidade de trazer mais gente para televisão em 

termos de suas potências, mas que não se preocupa em debater o que causa esse 

separação social de pessoas que fazem parte da mesma sociedade mas que enfrentam 

uma hierarquia cotidiana dependendo do seu gênero, raça, classe, religiosidade, 

territorialidade etc, tendo inclusive suas vidas interrompidas por conta disso. 

Nesta segunda parte, portanto, buscamos apresentar os apontamentos da teoria 

crítica da comunicação sobre a indústria cultural, analisando especificamente o caso da 

Rede Globo e sua grade de programação como instâncias coloniais. Demonstramos 

como a narrativa oficial da emissora, através dos programas da trajetória televisiva de 

Regina Casé, norteia ideias de cultura popular, diversidade cultural, hibridismo e 

                                                        
173 Recentemente em passagem pelo Brasil, Angela Davis e Patricia Hill Collins, intelectuais e ícones 

do feminismo negro, ressaltaram em suas palestras e conferências esse aspecto que precisa de mais 

atenção na atualidade, já que a cooptação de pautas relacionadas às identidades é cada vez maior pela 

indústria cultural e sua lógica capitalista. Aprofundaremos este aspecto na terceira parte da tese. 
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representação de favelas, comunidades e periferias, conformando determinado 

imaginário de Brasil e, portanto, de identidade nacional, atualizando tal produção 

conforme seu projeto político ideológico. Também abordamos a violência simbólica 

que permeia determinados episódios do Esquenta!, que, ao fazer homenagens e mostrar 

o que é legal e está dando certo, não contribui significativamente para acabar de vez 

com as mazelas sociais que diz combater. Como, então, aliar discurso e prática quando 

falamos de cultura e sociedade? O que fazer com sua indignação? 

Na próxima parte abordaremos a colonialidade do ser a partir da figura pública 

de Regina Casé e da construção de sua reputação através dos programas já analisados 

e também de entrevistas, declarações, publicações nas redes sociais, posicionamentos 

etc. Seguindo uma perspectiva interseccional que considera gênero, raça e classe, 

analisaremos como essa mulher carioca com traços indígenas e nordestinos, que afirma 

ter cara de pobre, também é afetada pela razão colonial que recai sobre tantas mulheres 

brasileiras através de diversas opressões, referentes ainda à territorialidade, 

sexualidade, geracionalidade, religiosidade etc. Para tanto, as principais referências 

serão as do feminismo chicano e negro, além das autoras pós-coloniais e decoloniais 

como forma de abrir cada vez mais caminhos para a descolonização das bibliografias 

dos programas de pós-graduação e de suas respectivas produções intelectuais, seja em 

artigos, dissertações e teses. 
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PARTE 3 - COLONIALIDADE DO SER 

 

BREVE INTRODUÇÃO À PARTE 3 

 

“Uma mulher da colônia é uma metáfora da mulher como colônia”. 

(BONNICI, 1998) 

 

 Nesta parte abordamos os aspectos da colonialidade do ser, complementando 

nossa análise da colonialidade do saber e do poder, para concluir a tarefa investigativa 

desses três processos de colonização que conformam a construção do conhecimento, a 

consolidação de determinadas instituições e as subjetividades dos indivíduos. 

Analisamos de maneira aprofundada a trajetória profissional de Regina Casé, buscando 

compreender os processos e efeitos de sentido que mostram a perversão do projeto 

colonial que ainda hoje é estrutural. Destacamos, portanto, que, por mais que a 

responsabilidade pelos resquícios coloniais não seja especificamente da artista em 

questão, sua atuação funciona em prol de sua manutenção, de forma intencional ou não. 

Seguimos analisando a trajetória de Regina Casé tanto na televisão quanto no 

cinema, agora não só como apresentadora, mas também como atriz e artista em sua face 

pública, pensando como tais performances estão atravessadas e inter relacionadas. 

Ressaltamos alguns programas comandados por ela na Rede Globo, quadros no 

Fantástico, filmes protagonizados pela mesma, entrevistas nas diversas mídias, 

aparições públicas, posicionamentos políticos não partidários etc, contendo discursos 

e/ou declarações relevantes, que servem de conteúdo para exemplificar nossas 

hipóteses. 

Destacamos através de alguns elementos como a atriz e apresentadora tem 

construído sua face pública em diversos aspectos, principalmente através de entrevistas 

e publicações em redes sociais, tais como figurino pessoal, questões familiares e sua 

fruição cultural, importantes indicadores do lugar de mediadora e construtora de pontes 

interculturais em que a mesma se coloca. Analisaremos, portanto, as diversas faces 

dessa figura “camaleoa”.174 É importante lembrar que diversas pesquisas dentro dos 

estudos da cultura e da comunicação pelo Brasil já abordaram a temática dos programas 

                                                        
174 Referência à música Rapte-me camaleoa, que Caetano Veloso fez em homenagem à Regina Casé. 

Letra completa disponível em: <https://www.letras.mus.br/caetano-veloso/44768/> Acesso em: 17 mai. 

2018. 

https://www.letras.mus.br/caetano-veloso/44768/
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de Regina Casé com focos distintos175, destacando em alguma medida seus trabalhos 

artísticos, o que nos permitiu fazer um mapeamento sobre os trabalhos relacionados de 

alguma maneira à apresentadora e seus programas, para utilizar como referências176. 

Então apresentamos de forma geral sua trajetória e destacamos alguns momentos que 

contribuem para a construção das performances, já que o foco desta pesquisa não é a 

biografia detalhada da apresentadora177, mas sim suas performances como mediadora 

na televisão. Para tanto, trazemos também alguns exemplos de matérias, reportagens, 

palestras e repercussões na mídia de maneira geral, fazendo a análise deste conteúdo, 

que corrobora com suas performances de atriz e apresentadora, atualizando 

constantemente o caráter de mediação em seus trabalhos e reforçando sua circulação 

por territórios diversificados. 

No quinto capítulo desta tese, intitulado Breves apontamentos teóricos -  as 

categorias de biografia, trajetória, performance e fachada, as descrições de alguns 

pontos desta trajetória estão atravessadas pelas discussões teóricas de Gilberto Velho 

ao pensar a trajetória e a biografia relacionadas aos conceitos de memória, identidade e 

projeto; Pierre Bourdieu e suas reflexões sobre a ilusão biográfica; Paul Ricoeur e a 

narrativa, com sua tessitura da intriga; e Erving Goffman e a representação do eu na 

vida cotidiana, além da construção da face pública e a ideia de fachada. Trazemos ainda 

informações relevantes da apresentadora no item 5.1 Quem é Regina Casé? - Elementos 

de uma ilusão biográfica, complementada pela análise de um episódio do Esquenta! 

exibido em 2015, no qual se comemorou o aniversário da mesma, que intitulamos 5.2 

Rapte-me camaleoa, e finalizamos esse capítulo com uma reflexão sobre algumas 

publicações da artista nas redes sociais em 5.3 Construção da face pública: uma breve 

análise do perfil no Instagram. 

                                                        
175 Minha monografia (2011) e dissertação (2015) desenvolvidas na Universidade Federal Fluminense 

tiveram o programa Esquenta! como objeto de pesquisa e são utilizadas aqui como referências. A 

dissertação de Sarah Nery Siqueira Chaves, defendida na Escola de Comunicação da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (2007), que posteriormente foi publicada como livro, também é uma referência 

significativa para esta tese. Além dessas, outras pesquisas já realizadas e/ou disponíveis na internet 

(artigos, monografias, dissertações, teses etc) foram utilizadas como consulta, por exemplo: Ludmila 

Nogueira Ferreira (IFRJ Nilópolis, 2017), Edinaldo Araujo Mota Junior (Universidade Federal da Bahia, 

2016). 
176 A maioria dos trabalhos e artigos realizados mais recentemente abordam o último programa 

apresentado por Regina Casé, o Esquenta!, discutindo a questão das favelas, das periferias, da cultura 

popular, do preconceito, da representação, da classe C, do Núcleo Guel Arraes na Rede Globo, do samba, 

do funk, da identidade, da brasilidade etc. Ver mais em Google Acadêmico e Academia.edu. 
177 Além de pesquisas já realizadas, as informações aqui organizadas vieram de consultas aos sites: 

<http://www.reginacase.com.br/> - <https://pt.wikipedia.org/wiki/Regina_Cas%C3%A9> e 

<http://memoriaglobo.globo.com/perfis/talentos/regina-case/trajetoria.htm> Acesso em 17 mai. 2018. 

http://www.reginacase.com.br/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regina_Casé
http://memoriaglobo.globo.com/perfis/talentos/regina-case/trajetoria.htm
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Os capítulos seguintes estão divididos metodologicamente por três pilares da 

interseccionalidade: classe, gênero e raça, a serem explicados posteriormente. No 

capítulo seis, o enfoque está na questão de classe, seguindo uma declaração importante 

de Regina Casé178: “Tenho essa cara de pobre”, além de considerar a música de 

abertura do programa Esquenta!, intitulada Samba da Regina (2011), no item 6.1 “Alô 

Regina! É tão gente fina que sabe chegar em qualquer esquina, lá na cobertura, na laje 

ela está; sua participação na cerimônia de abertura das Olimpíadas Rio 2016 no item 

6.2 “Rainha da diversidade” e seus personagens populares em filmes brasileiros 

principalmente (Eu, Tu, Eles; Made in China e Que horas ela volta?) no item 6.3 “Eu 

observei isso a vida toda”, comentando ainda seus últimos trabalhos como atriz no 

filme Três verões (2019), de Sandra Kogut, e na novela Amor de mãe (2019), de 

Manuela Dias e José Villamarim, nos quais interpreta duas trabalhadoras domésticas, 

Madalena e Lurdes, respectivamente, atuando como governanta e babá. 

No capítulo 7, a atenção principal está na questão de raça, pensando nessa figura 

que é “meio branca, meio preta, meio nordestina”, analisando algumas relações étnico-

raciais estabelecidas pela mesma ao longo de sua trajetória profissional e pública no 

item 7.1. “Sou um preto de 16 anos”; destacando entrevistas mais recentes sobre sua 

relação com seu filho negro no item 7.2 “É branca, índia, parda e negra”, e sobre ser 

considerada branca no Brasil no item 7.3 Recital da Onça - De camaleoa à onça. 

No capítulo 8, a discussão se dá prioritariamente na questão de gênero, 

debatendo como a atriz “não ia fazer a mocinha da novela”, analisando as relações de 

maternidade expostas ao público no item 8.1 Mãe de Benedita e Roque, avó de Brás; 

além de comentar sua construção de figurinos no item 8.2 Regina Casé veste; no item 

8.3 “Não tenho mais idade”, discutimos os padrões de comportamento impostos às 

mulheres mais velhas; finalizando com o item 8.4 Possibilidades de futuro através da 

decolonialidade, que aponta para novas perspectivas epistemológicas. 

Iniciamos com uma abertura sobre a colonialidade do ser e a metodologia da 

interseccionalidade. Ao longo desta parte, evitamos ao máximo uma leitura binária, 

tensionando, portanto, as contradições e ambivalências e seguindo a abordagem crítica 

                                                        
178 A frase completa é “Tenho essa cara de pobre, meio branca, meio preta, meio nordestina, eu não ia 

fazer a mocinha da novela” (CHAVES, 2012). Tal declaração de uma entrevista para revista em 2006 

foi ressaltada no trabalho de Sarah Nery Chaves e é retomada aqui no intuito de atualizar as diversas 

discussões que a mesma suscita. Em outra entrevista de 2003, a pesquisadora ressalta outra frase que 

corrobora com esse posicionamento: “Isso me ajudou a ser a criadora que sou hoje. Se eu quisesse ser 

a Malu Mader, a mocinha da novela, não daria porque tenho cara de nordestina. Isso me forçou a criar 

um lugar, a construir um caminho peculiar” (CASÉ apud CHAVES, 2012, p. 29). 
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dos estudos pós-coloniais, decoloniais e das feministas negras179. O método utilizado 

para tanto é o da interseccionalidade, considerando gênero, raça e classe, 

principalmente, mas também apontando para outras intersecções como territorialidade, 

religiosidade, sexualidade, geracionalidade, dentre outras. Priorizamos as referências 

do feminismo negro e chicano para embasar teoricamente essas temáticas dialogando 

com a proposta da descolonização do pensamento, a ser discutida na conclusão desta 

tese. 

 

                                                        
179 Há uma variedade de autoras e autores que debatem essas temáticas com pontos de convergência e 

discordâncias, escolhemos algumas de acordo com o contato mais recente e o interesse pelas mesmas 

nos últimos anos de doutorado, influenciada diretamente pela experiência do estágio docente para a 

graduação em Estudos de Mídia em 2017, pela participação no GRECOS em 2018 e pelo trabalho como 

professora substituta no Departamento de Artes e Estudos Culturais do Centro Universitário de Rio das 

Ostras UFF em 2019. 
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ABERTURA - A colonialidade do ser e a metodologia da interseccionalidade 

 

Entendemos a colonialidade do ser não apenas como um conjunto de 

reminiscências dos processos de colonização, mas também como estruturantes da 

sociedade em que vivemos, pois essas relações arraigadas ao projeto colonial se dão no 

cotidiano afetando não só o momento presente, mas também a memória do passado 

vivido e a projeção do futuro possível. Por isso, é importante discutir como essa 

colonialidade influencia continuamente a vida dos sujeitos nos mais variados aspectos, 

temática abordada pelos intelectuais do Grupo Modernidade/Colonialidade, 

mencionados no início desta tese.   

A colonialidade do ser envolve a introdução da lógica colonial nas 

concepções e na experiência de tempo e espaço, bem como na 

subjetividade. A colonialidade do ser inclui a colonialidade da visão 

e dos demais sentidos, que são meios em virtude dos quais os sujeitos 

têm um senso de si e do seu mundo. Uma exploração da colonialidade 

do ser, portanto, requer uma averiguação da colonialidade do tempo 

e espaço, bem como da subjetividade, incluindo a colonialidade do 

ver, do sentir e do experienciar (MALDONADO-TORRES, 2018, p. 

43-44). 

 

 Nos interessa, portanto, analisar algumas formas pelas quais a colonialidade do 

ser se manifesta nas subjetividades e na sua relação com o tempo e o espaço, pensando 

como são diversas as maneiras de dominação que transcendem a construção dos saberes 

e poderes, afetando diretamente também as possibilidades do ser. Diante de tal 

complexidade, escolhemos manter a perspectiva crítica que utiliza a interseccionalidade 

como ferramenta analítica fundamental para fugir dos debates superficiais e caminhar 

para além do modismo intelectual que se apropria das pautas identitárias, mas continua 

reproduzindo todas as formas de colonialidade em consonância com o sistema-mundo 

patriarcal/capitalista/colonial/moderno europeu (GROSFOGUEL, 2002). 

Contrariamente ao que afirma a perspectiva eurocêntrica, a raça, a 

diferença sexual, a sexualidade, a espiritualidade e a epistemologia 

não são elementos que acrescem às estruturas econômicas e políticas 

do sistema-mundo capitalista, mas sim uma parte integrante, 

entretecida e constitutiva desse amplo “pacote enredado” a que se 

chama sistema-mundo patriarcal/capitalista/colonial/moderno 

europeu (Grosfoguel, 2002). O patriarcado europeu e as noções 

europeias de sexualidade, epistemologia e espiritualidade foram 

exportadas para o resto do mundo através da expansão colonial, 

transformadas assim nos critérios hegemônicos que iriam racializar, 

classificar e patologizar o restante da população mundial de acordo 

com uma hierarquia de raças superiores e inferiores 

(GROSFOGUEL, 2008, p. 124). 
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 Pensar a interseccionalidade significa complexificar o debate e tensionar 

determinados aspectos em busca de uma análise mais ampla que não se encerra aqui, 

mas que, como ferramenta teórico-metodológica, se coloca cada vez mais necessária 

rumo à descolonização do pensamento. Desfazer o mito do homem universal, 

mostrando como cada ser social está posicionado de acordo com seu contexto político, 

social, econômico, cultural, familiar, é um dos seus grandes méritos enquanto 

contribuição epistemológica, já que embaralha as dinâmicas de quem sempre pôde 

enunciar seus modos de ser e estar no mundo. 

Importante demarcar que esse conceito relativamente recente é proveniente dos 

inúmeros debates do feminismo negro tanto brasileiro quanto dos Estados Unidos desde 

os anos 1970/80 até os dias de hoje, principalmente na figura de intelectuais como Lélia 

Gonzalez, Angela Davis, Sueli Carneiro, Patricia Hill Collins, Audre Lorde, bell hooks, 

Kimberlé Crenshaw, Djamila Ribeiro, Carla Akotirene, Grada Kilomba, dentre outras. 

Os embates acerca do termo são muitos180 e não adentraremos de maneira aprofundada 

por não ser esse o escopo deste capítulo, mas é preciso mencionar que um dos dilemas 

que envolvem o conceito seria o peso e a importância que se dá para cada um dos 

recortes de análise, hierarquizando gênero, raça e classe, dependendo do seu “lugar de 

fala” (RIBEIRO, 2017). 

 Apesar do termo ter sido cunhado oficialmente no contexto dos EUA pela 

professora de direito Kimberlé Crenshaw em 1989 em um caso de processo judicial de 

mulheres negras contra a empresa General Motors, sua utilização enquanto teoria e 

prática já se dava em trabalhos anteriores a essa época, como nas obras de Lélia 

Gonzalez no Brasil181 e Angela Davis nos EUA182. Fazendo uma breve recuperação 

teórica, ressaltamos os trabalhos dessas intelectuais, que mesmo antes do termo ser 

cunhado, já desenvolviam suas pesquisas nas ciências sociais e na filosofia 

                                                        
180 Algumas teóricas feministas utilizam o conceito de consubstancialidade desenvolvido por Danièle 

Kergoat desde os anos 1970, que discute relações sociais e divisão sexual do trabalho no âmbito dos 

estudos de gênero. Nos filiamos politicamente ao feminismo negro e às discussões sobre 

interseccionalidade por um posicionamento ideológico a favor da descolonização do pensamento. Nesse 

sentido, não entraremos nessas disputas por ser uma referência europeia, já que neste capítulo 

priorizamos as teóricas do sul global em função dos processos de descolonização. 
181 A autora cunhou o termo amefricanidade enquanto categoria político-cultural, debatendo a Améfrica 

Ladina a partir das interações entre o Brasil, país pertencente à América Latina, mas que tem grande 

parte de sua formação populacional e cultural dos países de África. 
182 Apesar de Mulheres, Raça e Classe ter sido publicada em português em 2016 pela Boitempo, essa 

obra de Angela Davis foi lançada nos EUA em 1981, demonstrando a vanguarda de seu pensamento. 
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considerando as categorias de gênero, raça e classe ao debater as relações sociais de 

maneira complexificadora183. 

Para entender o percurso dessa perspectiva interseccional, utilizamos o livro de 

Carla Akotirene, intitulado Interseccionalidade, relançado em 2019, valorizando a 

produção de conhecimento das intelectuais negras brasileiras, enaltecendo a relevância 

da Coleção Feminismos Plurais organizada por Djamila Ribeiro184. Isso não significa 

de maneira alguma que reduzimos nosso debate à representatividade, pois, mesmo 

entendendo sua importância simbólica, sabemos que são inúmeras suas limitações185. 

Sobre a consolidação do termo, destacamos Kimberlé Crenshaw, que, em um 

vídeo do TED  (publicado em 2016 e que conta com mais de 300 mil visualizações no 

link original em inglês), intitulado A urgência da interseccionalidade186, relata o 

encontro com Emma DeGraffenreid e explica de maneira didática um processo judicial 

em que mulheres negras que estavam processando a empresa automobilística General 

Motors pela discriminação de raça e gênero que sofriam, ao não serem contratadas nos 

processos seletivos, tiveram sua acusação indeferida pelo tribunal. 

A petição se deu por conta do preterimento de mulheres negras nas contratações 

de homens negros e mulheres brancas como funcionários da General Motors, que 

alegou não discriminar por raça por contratar pessoas negras, nesse caso, homens; e por 

                                                        
183 Para saber mais sobre as trajetórias dessas intelectuais e ativistas, ver a dissertação de Raquel Barreto 

intitulada Enegrecendo o feminismo e feminizando a raça: Narrativas de Libertação em Angela Davis e 

Lélia Gonzalez (PUC-Rio, 2005).   
184 Por mais que não concordemos integralmente com a filósofa e colunista da Folha de São Paulo, 

Djamila Ribeiro é uma relevante intelectual brasileira do feminismo negro contemporâneo, que vem 

divulgando os debates sobre gênero e raça, principalmente, através das redes sociais (especialmente 

Instagram), das aparições em programas de grande alcance na televisão, de palestras em eventos e da 

venda de livros em linguagem e preços mais acessíveis do que o usual, realizando lançamentos com filas 

extensas de autógrafos e repercussão considerável. Além de Lugar de Fala (2017), da Coleção 

Feminismos Plurais, Djamila Ribeiro lançou pela Companhia das Letras as obras Quem tem medo do 

feminismo negro? (2018) e Pequeno Manual Antirracista (2019). 
185 Aproveitamos para questionar, por exemplo, a crítica de algumas pesquisadoras ao marxismo e às 

obras de Karl Marx como sendo despreocupadas com a questão da escravidão ou das relações raciais. 

Esse posicionamento é recorrente no senso comum sem que se aprofunde com argumentos a partir do 

trabalho marxiano, nesse sentido, apontamos Jones Manoel em seu livro Revolução Africana - Uma 

antologia do pensamento marxista (2019), que afirma ter havido um apagamento histórico das trajetórias 

de líderes revolucionários anti racistas no quesito classe, ou seja, com a luta anticapitalista. Alguns dos 

exemplos mais sintomáticos disso são Angela Davis e Frantz Fanon, que, apesar de estamparem 

camisetas de militantes, sequer são reconhecidos como comunistas por parte da militância. Destacamos 

esse ponto para ressaltar como as práticas neoliberais se apropriam das pautas identitárias reduzindo o 

caráter revolucionário a um ícone ou produto, inclusive dentro dos movimentos ditos progressistas de 

esquerda, seja em entrevistas ou pesquisas acadêmicas. Outro exemplo a ser citado é o de Frida Kahlo, 

artista militante comunista e feminista com trajetória fundamental não só para o México como para o 

mundo todo, muitas vezes reduzida a frases de efeito e estampa de produtos industrializados. 
186 TED The Urgence of Interseccionality. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=akOe5-

UsQ2o&t=18s> Acesso em: 8 jan. 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=akOe5-UsQ2o&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=akOe5-UsQ2o&t=18s
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gênero ao contratar mulheres, nesse caso, brancas. Ao fazer uma analogia com o 

trânsito, Kimberlé, que se declara feminista, antirracista e pesquisadora de leis 

antidiscriminatórias, explica como se dão as intersecções ou cruzamentos entre o que 

ela chama de ruas identitárias, que divide a força de trabalho em gênero e raça, para 

exemplificar a funcionalidade do conceito de interseccionalidade. 

A interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca 

capturar as consequências estruturais e dinâmicas da interação entre 

dois ou mais eixos da subordinação. Ela trata especificamente da 

forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe e 

outros sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que 

estruturam as posições relativas de mulheres, raças, etnias, classes e 

outras. Além disso, a interseccionalidade trata da forma como ações 

e políticas específicas geram opressões que fluem ao longo de tais 

eixos, constituindo aspectos dinâmicos ou ativos do 

desempoderamento (KRENSHAW, 2002, p. 177). 

 

Incluindo no debate interseccional a questão da violência policial contra 

mulheres negras nos EUA, Crenshaw reafirma que não podemos resolver um problema 

que não enxergamos, por isso a importância de se nomear o que pretendemos combater, 

demarcando as intersecções de gênero e raça, principalmente. Ainda segundo a autora, 

no texto Porque a interseccionalidade não pode esperar187, o conceito é útil para pensar 

outras realidades que não apenas as das mulheres negras. 

Interseccionalidade é uma sensibilidade analítica, uma maneira de 

pensar sobre a identidade e sua relação com o poder. Articulada 

originalmente em favor das mulheres negras, o termo trouxe à luz a 

invisibilidade de muitos cidadãos dentro de grupos que os 

reivindicam como membros, mas que muitas vezes não conseguem 

representá-los. O apagamento interseccional não é exclusivo das 

mulheres negras. Pessoas negras ou de outras raças/etnias dentro dos 

movimentos LGBT; meninas negras ou de outras raças/etnias na luta 

contra o sistema que empurra os jovens da escola para a cadeia; 

mulheres nos movimentos de imigração; mulheres trans dentro dos 

movimentos feministas; e as pessoas com deficiência lutando contra 

o abuso policial — todas essas pessoas sofrem vulnerabilidades que 

refletem as interseções entre racismo, sexismo, opressão de classe, 

transfobia, capacitismo e muito mais. A interseccionalidade deu a 

muitas dessas pessoas uma forma de destacar as suas circunstâncias 

e lutar por sua visibilidade e inclusão (CRENSHAW, 2015). 

 

Vale destacar que tal perspectiva reforça que os indivíduos não têm as mesmas 

oportunidades, ou seja, partem de lugares diferentes, o que faz com que possamos 

derrubar em alguma medida o mito da meritocracia, que alega que apenas se esforçando 

                                                        
187 Texto Porque a interseccionalidade não pode esperar, por Kimberlé Crenshaw. Disponível em: 

<https://blogueirasfeministas.com/2015/10/05/porque-a-interseccionalidade-nao-pode-esperar/> Acesso 

em: 8 jan. 2020. 

https://blogueirasfeministas.com/2015/10/05/porque-a-interseccionalidade-nao-pode-esperar/
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bastante seus objetivos serão alcançados. Concordamos que existem diversas opressões 

que vão além das categorias básicas de gênero, raça e classe, como sexualidade, 

territorialidade, religiosidade, capacidades motoras etc. e que não existe 

necessariamente uma hierarquia entre elas já que não é possível combatê-las 

separadamente, conforme nos ensina Audre Lorde, pensando especificamente a 

condição da mulher negra: “Não existe hierarquia de opressão. Eu não posso me dar ao 

luxo de lutar contra uma forma de opressão apenas. Não posso me permitir acreditar 

que ser livre de intolerância é um direito de um grupo em particular” (LORDE apud 

AKOTIRENE, 2019, p. 43). Carla Akotirene188, partindo de Crenshaw, traz uma 

definição precisa sobre interseccionalidade que também nos interessa: 

A interseccionalidade visa dar instrumentalidade teórico-

metodológica à inseparabilidade estrutural do racismo, capitalismo e 

cisheteropatriarcado - produtores de avenidas identitárias em que 

mulheres negras são repetidas vezes atingidas pelo cruzamento e 

sobreposição de gênero, raça e classe, modernos aparatos coloniais 

(AKOTIRENE, 2019, p. 19). 

 

Segundo Akotirene, enquanto sensibilidade analítica, “a interseccionalidade 

impede reducionismos da política de identidade - elucida as articulações das estruturas 

modernas coloniais que tornam a identidade vulnerável, investigando contextos de 

colisões e fluxos entre estruturas, frequência e tipos de discriminações interseccionais” 

(AKOTIRENE, 2019, p. 59). Esse pensamento interseccional funciona como uma lente 

para analisar aspectos sociais contemporâneos e também produtos midiáticos 

vinculados à comunicação, servindo de ferramenta para uma perspectiva 

complexificadora. 

Apesar da relevância do conceito, a perspectiva que mais nos inspira é a de 

Angela Davis189 em Mulheres, Raça e Classe (2016), que, mesmo não teorizando sobre 

                                                        
188 Precisamos pontuar um aspecto específico onde discordamos da autora do livro, quando a mesma faz 

uma crítica dura ao marxismo. Entendemos que muitas vertentes marxistas têm um histórico de 

resistência por parte do movimento negro devido a uma acusação de não dialogar com outros aspectos 

que não seja a classe. Carla Akotirene é graduada em Serviço Social, faz críticas ao capitalismo e utiliza 

termos como classe trabalhadora, mas em seu livro faz uma crítica superficial ao marxismo. Em 

entrevista à TVE Bahia, podemos entender um pouco esse “ranço intelectual” ao saber que havia muitos 

embates dos discentes com os professores na graduação acerca das referências bibliográficas que não 

dialogavam diretamente com a vida da maioria da turma, composta majoritariamente por mulheres 

negras. Entrevista Perfil e Opinião Carla Akotirene (TVE Bahia, 2019) Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=q4VAm2BnO5E> Acesso em: 8 jan. 2020. 
189 Grada Kilomba e Gloria Anzaldúa também são grandes inspirações para esta tese e aparecerão em 

outro momento, mas já adiantamos que as mesmas não colocam o mesmo peso no quesito classe que 

Angela Davis traz, abordando mais diretamente gênero e raça das mulheres negras e de cor. Sabemos 

que isso diz respeito à trajetória de cada uma, com suas vidas pessoais, atuações políticas e formações 

acadêmicas em Psicologia, Letras/Literatura e Filosofia. Esse fato não tira o mérito das outras 

https://www.youtube.com/watch?v=q4VAm2BnO5E
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a interseccionalidade especificamente, consegue realizar uma obra em que raça, gênero 

e classe estão completamente imbricados, mostrando como não é possível tanto na 

teoria quanto na prática fazer uma análise que não considere, obrigatoriamente, essas 

três categorias190. Angela, ao escrever, no contexto dos EUA, sobre o legado da 

escravidão, o movimento antiescravagista, o sufrágio feminino, o racismo, o 

abolicionismo penal, as mulheres trabalhadoras no ambiente doméstico, elabora uma 

cronologia histórica que demonstra como sua trajetória acadêmica está aliada ao 

ativismo pelos direitos humanos, sempre defendendo que as opressões se entrecruzam 

e precisam ser analisadas de forma combinada: 

É preciso compreender que classe informa a raça. Mas raça, também, 

informa a classe. E gênero informa a classe. Raça é a maneira como 

a classe é vivida. Da mesma forma que gênero é a maneira como a 

raça é vivida. A gente precisa refletir bastante para perceber as 

intersecções entre raça, classe e gênero, de forma a perceber que entre 

essas categorias existem relações que são mútuas e outras que são 

cruzadas. Ninguém pode assumir a primazia de uma categoria sobre 

as outras (DAVIS, 2011)191. 
 

Sua análise é tão elucidativa que pode ser utilizada para pensarmos outros 

contextos que não os dos EUA, como, por exemplo, o Brasil, que, considerando as 

devidas proporções, também passou por um longo processo de escravidão sem a devida 

reparação histórica. A escolha em seguir tal perspectiva se dá também por conta do 

contexto brasileiro que ainda insiste no mito da democracia racial, não discutindo, de 

maneira ampla, didática e crítica em todas as esferas, o genocídio da população negra, 

os episódios diários de racismo, os altos índices de feminicídio, os casos absurdos de 

LGBTQfobia, a desigualdade social que assola a maioria da população etc. Nomear tais 

problemas é um dos primeiros passos para buscar as mudanças necessárias, 

contrariando a camuflagem que se coloca no rótulo do preconceito, afinal não se pode 

lutar contra o que não se sabe. Defendemos, portanto, que é uma responsabilidade de 

todos se envolver nas discussões, lembrando uma frase icônica de Angela Davis: “Em 

uma sociedade racista, não basta não ser racista. É preciso ser antirracista”. 

                                                        
intelectuais, só está ressaltado aqui para valorizar o pensamento crítico fundamental de Angela Davis, 

que foi filiada do Partido Comunista dos EUA e apoiadora do Partido dos Panteras Negras. 
190 No Prefácio à edição brasileira, Djamila Ribeiro afirma: “Mulheres, raça e classe é a tradução do 

conceito de interseccionalidade. Angela Davis traz um potencial revolucionário, e ler sua obra é tarefa 

essencial para quem pensa um novo modelo de sociedade”. 
191 Texto As mulheres negras na construção de uma nova utopia, por Angela Davis. Disponível em: 

<https://www.geledes.org.br/as-mulheres-negras-na-construcao-de-uma-nova-utopia-angela-davis/> 

Acesso em: 9 jan. 2020. 

https://www.geledes.org.br/as-mulheres-negras-na-construcao-de-uma-nova-utopia-angela-davis/
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Relacionando ainda a colonialidade do ser com a metáfora da grade, 

recuperamos a discussão de Grada Kilomba (2019) sobre Anastácia, mulher 

escravizada no Brasil que teve sua imagem impactante - com um colar de ferro e a boca 

coberta por uma máscara facial -, bastante difundida192. Pensando colonialismo, 

memória, trauma e descolonização, Grada debate no primeiro capítulo de Memórias da 

Plantação – Episódios de Racismo Cotidiano, intitulado A máscara, o silenciamento 

histórico de pessoas negras como um projeto, controlando a possibilidade dos 

colonizados serem ouvidos. 

Ao pensar a boca como símbolo da enunciação e a ferida como trauma, a autora 

faz uma análise com referências da psicanálise mostrando como a “máscara representa 

o colonialismo como um todo. Ela simboliza políticas sádicas de conquista e dominação 

e seus regimes brutais de silenciamento das/os chamadas/os ‘Outras/os’” (KILOMBA, 

2019, p. 33). Recuperando Gayatri Spivak em Pode a subalterna falar?193, Grada 

mostra como a autora, ao teorizar sobre a imolação de viúvas na Índia, questiona o 

encarceramento simbólico das mulheres dentro do colonialismo e do patriarcado. O 

debate se dá, portanto, não apenas sobre o ato de falar propriamente dito, mas à 

articulação dessa fala e sua respectiva autonomia “dentro do regime repressivo do 

colonialismo e do racismo” (KILOMBA, 2019, p. 47). 

É importante pontuar que entendemos aqui a máscara como uma grade 

simbólica da colonialidade do ser, inicialmente associada fisicamente à população 

negra escravizada, que era impossibilitada de falar, gerando medos e traumas 

profundos, difíceis de serem reparados. Compreendemos que historicamente essa 

interdição foi sendo modificada e ainda hoje não foi superada, afetando toda uma 

sociedade colonizada dessa forma. De modo algum estamos defendendo que as 

opressões afetam todas as pessoas da mesma forma, apenas queremos ressaltar que as 

                                                        
192 Em nota, Grada traz mais informações sobre a imagem de Anastácia, cuja história tem várias versões. 

Seu retrato foi feito por Jacques Arago, “que se juntou a uma ‘expedição científica’ pelo Brasil como 

desenhista, entre dezembro de 1817 e janeiro de 1818. (...) Na segunda metade do século XX, a figura 

de Anastácia começou a se tornar símbolo da brutalidade da escravidão e seu contínuo legado do racismo. 

Ela se tornou uma figura política e religiosa importante em torno do mundo africano e afrodiaspórico, 

representando a resistência histórica desses povos. (...) Anastácia também é comumente vista como uma 

santa dos Pretos Velhos, diretamente relacionada ao Orixá Oxalá ou Obatalá – orixá da paz, da serenidade 

e da sabedoria – e é objeto de devoção no Candomblé e na Umbanda (Handler e Hayes, 2009)” 

(KILOMBA, 2019, p. 36). 
193 Vale destacar que o título original em inglês é Can the Subaltern Speak?, em que não há distinção de 

gênero na palavra subaltern, que, quando traduzida para o português, necessita da flexão com a letra o 

ou a, indicando o masculino ou o feminino. Na edição brasileira, o título ficou subalterno. Quando Grada 

utiliza como referência, o faz com subalterna, o que seguiremos aqui. 
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formas coloniais de ser atravessam os indivíduos em suas subjetividades muito mais do 

que imaginamos. 

Finalizando esta abertura, é importante ressaltar que a escolha da temática da 

colonialidade do ser e da metodologia da interseccionalidade se deu por conta de um 

posicionamento ideológico dentro da universidade, logo não estamos afirmando que 

essa perspectiva partiu de alguma maneira de nossa sujeita de pesquisa e das atrações 

apresentadas pela mesma. O objetivo, portanto, é aprofundar determinados debates que 

são colocados de maneira superficial pela indústria cultural. Porém, antes de 

analisarmos as performances de Regina Casé sob um viés interseccional, trazemos de 

maneira mais aprofundada sua trajetória profissional, destacando alguns elementos que 

contribuem para esta investigação, com os conceitos de biografia, trajetória, 

performance e fachada. 

 



169 
 

CAPÍTULO 5 - Breves apontamentos teóricos: as categorias de biografia, 

trajetória, performance e fachada 

 

Começamos com as reflexões de Gilberto Velho e Karina Kuschnir sobre a 

relevância das biografias e seu potencial revelador no sentido antropológico, quando 

fazemos análises interdisciplinares: “as decisões e escolhas individuais dão-se em um 

campo de possibilidades sociocultural, entremeado de relações de poder. Existe política 

no cotidiano com crises, alianças, conflitos e rompimentos” (VELHO & KUSCHNIR, 

2001, p. 9). Segundo o autor, as trajetórias dos indivíduos vão se delineando conforme 

as finalidades de determinados projetos, ou seja, “a viabilidade de suas realizações vai 

depender do jogo e interação com outros projetos individuais ou coletivos, da natureza 

e da dinâmica do campo de possibilidades” (VELHO, 2003, p. 47). 

 Também escrevendo sobre biografia, Pierre Bourdieu começa seu texto sobre a 

ideia de ilusão biográfica afirmando que “a história de vida é uma dessas noções do 

senso comum que entraram como contrabando no universo científico” (BOURDIEU, 

1996, p. 183). Segundo o autor, essa noção do senso comum, através de uma linguagem 

simples, relaciona a vida como um trajeto, uma viagem, um percurso orientado, um 

deslocamento linear e unidirecional (BOURDIEU, 1996). Bourdieu defende que tal 

tentativa revela uma criação artificial de sentido: 

(...) o relato autobiográfico se baseia sempre, ou pelo menos em parte, 

na preocupação de dar sentido, de tornar razoável, de extrair uma 

lógica ao mesmo tempo retrospectiva e prospectiva, uma consistência 

e uma constância, estabelecendo relações inteligíveis, como a do 

efeito à causa eficiente ou final, entre os estados sucessivos, assim 

constituídos em etapas de um desenvolvimento necessário 

(BOURDIEU, 1996, p.184) 

 Trazemos tais autores justamente para questionar determinadas sequências de 

fatos que são analisados como se fossem uma linha do tempo organizada na ordem 

cronológica com um sentido único, afinal “produzir uma história de vida, tratar a vida 

como uma história, isto é, como o relato coerente de uma sequência de acontecimentos 

com significado e direção, talvez seja conformar-se com uma ilusão retórica” 

(BOURDIEU, 1996, p. 185). Dessa maneira, podemos afirmar que dentro desse 

conceito está embutida uma ideia de desordem, que implica em trânsito e mudança, já 

que “os acontecimentos biográficos se definem como colocações e deslocamentos no 

espaço social” (BOURDIEU, 1996, p. 190), ou seja, estão circulando no campo 



170 
 

considerado através dos diferentes tipos de capital que estão sendo disputados, variando 

conforme o contexto. 

 Nesse sentido, o teórico traz uma noção de trajetória como uma “série de 

posições sucessivamente ocupadas por um mesmo agente (ou um mesmo grupo) num 

espaço que é ele próprio um devir, estando sujeito a incessantes transformações” 

(BOURDIEU, 1996, p. 189). O relato de vida ratifica essa narrativa que se aproxima 

“do modelo oficial da apresentação oficial de si, carteira de identidade, ficha de estado 

civil, curriculum vitae, biografia oficial” (BOURDIEU, 1996, p. 188). 

 Precisamos definir também de onde estamos partindo para falar de performance, 

que, seguindo o conceito de Paul Zumthor, é uma forma de reconhecimento que implica 

competência, presença e conduta designando um ato de comunicação: 

Termo antropológico e não histórico, relativo, por um lado, às 

condições de expressão, e da percepção, por outro, performance 

designa um ato de comunicação como tal; refere-se a um momento 

tomado como presente. A palavra significa a presença concreta de 

participantes implicados nesse ato de maneira imediata (ZUMTHOR, 

2007, p. 50). 

 Segundo o autor, “a performance não apenas se liga ao corpo mas, por ele, ao 

espaço. Esse laço se valoriza por uma noção, a de teatralidade” (ZUMTHOR, 2007, p. 

39). São esses sentidos de performance que nos interessam, justamente porque 

comportam “coordenadas espaço-temporais e fisiopsíquicas concretas, uma ordem de 

valores encarnada em um corpo vivo” (ZUMTHOR, 2007, p. 31). 

 Complementando essa breve introdução a alguns conceitos-chave, seguimos 

com a ideia de narrativa, de Paul Ricoeur, que a desenvolve pensando a tessitura da 

intriga e sua relação com o tempo, em uma tentativa de manter a coerência de sentido, 

ao realizar uma “promessa”. Para entender o funcionamento da narrativa de si, 

influenciando ao longo dos anos a carreira profissional de Regina Casé, concordamos 

que “seguir uma história é avançar no meio de contingências e de peripécias sob a 

conduta de uma espera que encontra sua realização na conclusão” (RICOEUR, 1994, 

p. 105). Segundo Ricoeur, “compreender a história, é compreender como e por que os 

episódios sucessivos conduziram a essa conclusão, a qual, longe de ser previsível, deve 

finalmente ser aceitável, como congruente com os episódios reunidos” (RICOEUR, 

1994, p. 105). 
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 Intercalando a ideia de performance com representação194, complementamos a 

teoria com as discussões de Erving Goffman, ao escrever sobre o trabalho de elaboração 

da face195, a fachada e a interação social. Ao partir de uma perspectiva da representação 

teatral e seu caráter dramatúrgico, Goffman utiliza o termo fachada para se referir à 

performance, que funciona como equipamento expressivo de tipo padronizado 

intencional ou inconscientemente empregado pelo indivíduo durante sua representação 

(GOFFMAN, 2002, p. 29). 

 Tal ideia permite a comparação com as máscaras simbólicas que os atores de 

teatro utilizam para compor seus personagens, o que se aproxima da vivência teatral da 

apresentadora presente em sua trajetória (OLIVEIRA, 2016). É importante ressaltar, 

entretanto, que, por seu caráter ambivalente, a impressão de realidade criada por uma 

representação é delicada e frágil, podendo ser quebrada por determinados 

contratempos, ou seja, as impressões alimentadas pelas representações cotidianas estão 

sujeitas à ruptura (GOFFMAN, 2002). 

 Essa fachada, que podemos relacionar ao conceito de identidade, por serem 

ambas construções socioculturais delimitadas a partir do contato com o outro, precisa 

ser mantida e constantemente atualizada para continuar (re)produzindo determinados 

efeitos de sentido. Goffman diz que tal termo “pode ser definido como o valor social 

positivo que uma pessoa efetivamente reivindica para si mesma através da linha que os 

outros pressupõem que ela assumiu durante um contato particular” (GOFFMAN, 2011, 

p. 13), ou seja, “uma imagem do eu delineada em termos de atributos sociais aprovados” 

(GOFFMAN, 2011, p. 14). Justamente por conta disso, a escolha defensiva é pela 

preservação da fachada196, por conta das inúmeras consequências que determinada 

mudança acarretaria para a própria reputação. “A preservação da fachada serve para 

neutralizar ‘incidentes’ - quer dizer, eventos cujas implicações simbólicas efetivas 

ameaçam a fachada” (GOFFMAN, 2011, p. 20). 

                                                        
194 Importante ressaltar que uma das nossas referências principais é o livro A representação do eu na 

vida cotidiana e que o título original é The presentation of self in everyday life, o que implica em 

determinadas mudanças de sentido por conta da tradução. 
195 O contato com essa categoria se deu através da dissertação “A defesa da face de Andrade em uma 

sociedade colonizada”, de Rodrigo Neres da Silva Mamede, mestre pelo Programa de Pós-Graduação 

em Relações Étnico- Raciais do Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET/RJ), que pesquisou o 

racismo no Brasil analisando o caso de técnicos negros de futebol. 
196 A referência é o ensaio Sobre a preservação da fachada - Uma análise dos elementos rituais na 

interação social, que na versão em inglês é intitulada On Face-Work: An Analysis of Ritual Elements in 

Social Interaction e em espanhol Sobre el trabajo de la cara, demonstrando a variação das palavras 

conforme a tradução. 
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 Existe também uma postura protetora, que é a orientação em salvar a fachada 

dos outros, o que ocorre quando pessoas próximas querem garantir que a mesma não 

seja abalada. Segundo Goffman, são três as possibilidades quanto a uma ameaça à 

fachada: pode ser inocente, pode ter malícia/despeito ou ser um incidente. Para 

preservar a fachada, são duas as possibilidades: pelo processo de evitação, ou seja, 

evitando contatos prováveis de ameaça; ou pelo processo corretivo, isto é, tentando 

corrigir os efeitos da ameaça. Ambos têm posicionamentos que podem ser ora 

diplomáticos ora agressivos. O que toda essa análise nos mostra é que no que se refere 

à manutenção de determinada fachada é perceptível uma dimensão do jogo, de saber 

jogar conforme as regras para escolher qual a melhor performance para utilizar em cada 

situação, é esse ponto que nos interessa mais especificamente nesta parte. 

Entendemos tais performances de mediação como tipos ideais, conforme a 

definição de Max Weber. Como instrumentos analíticos, os tipos ideais servem “para 

auxiliar a pesquisa empírica de causas e não para ‘reproduzir’ e compreender 

diretamente o mundo exterior (…) ou para articular um desdobramento ideal e 

esperado” (KALBERG, 2010, p. 42) e funcionam como partes fundamentais para este 

modelo de investigação interpretativo. 

 A apresentação dos dados da trajetória de Regina Casé e sua análise permitem 

embasar nossas discussões teóricas para que sejam exemplificadas as performances 

realizadas e possam servir como referência para pesquisa de outros artistas e/ou 

mediadores culturais, considerando sempre seus contextos sociais, visando à 

desconstrução da colonialidade do ser. Antes de entrar nas análises atravessadas pela 

interseccionalidade em suas dimensões de gênero, raça e classe, trazemos uma breve 

biografia da personagem central deste capítulo. 

 

5.1 Quem é Regina Casé? – Elementos de uma ilusão biográfica 

Regina Maria Barreto Casé nasceu em 25 de fevereiro de 1954 e vem de uma 

família de artistas ligada à comunicação, como o pai Geraldo Casé, que foi diretor de 

televisão, e o avô Ademar Casé, considerado pioneiro do rádio no Brasil197. As diversas 

menções em entrevistas e declarações sobre sua ascendência nordestina e sua “cara de 

                                                        
197 Em 2010 foi lançado um documentário sobre Ademar Casé, dirigido por Estevão Ciavatta e 

intitulado: Programa Casé – O que a gente não inventa, não existe. Disponível em: 

<http://www.adorocinema.com/filmes/filme-202594/> Acesso em: 21 maio 2018. 

http://www.adorocinema.com/filmes/filme-202594/
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pobre”198, com traços indígenas, nos trazem importantes pistas sobre esse lugar de 

mulher de cor e/ou não-branca que ela ocupa na televisão. Sobre esse resgate da questão 

familiar e sua relação com o nordeste do Brasil, pelo fato da família do avô ser de 

Caruaru (Pernambuco), Regina comenta sobre sua infância e suas viagens à terra de 

Ademar Casé199: 

Eu já amava os bonecos de Vitalino ou aquelas figurinhas de alfenim 

da feira (o último estágio da rapadura vendido em forma de flores, 

pombinhas, peixes, galinhas) tanto quanto a minha coleção de 

latinhas de refrigerante estrangeiras (trazidas do exterior por um 

comandante apaixonado pela minha mãe e por aeromoças conhecidas 

de algum conhecido nosso). (Assim como as manicures são pontes 

incríveis que levam nas suas bolsas Louis Vitton falsas funks, modas 

e gírias, naquela época eram as aeromoças pontes aéreas de discos, 

filmes e estilo.) Hoje, eu gosto de usar tanto uma alpargata feita pelo 

meu querido Expedito Seleiro do Cariri quanto um par de ‘dad’s 

sneakers’ da última coleção da Balenciaga. Eu amo todas as minhas 

samambaias de garrafas pet tanto quanto um filodendro raro do pico 

da Neblina – de quem cuido como um bebê (grifos nossos). 

 Essa declaração demonstra, por exemplo, como a circulação e uso de diversos 

mundos diferentes, muitas vezes concebidos como distantes, convivem em “harmonia” 

na sua prática profissional e pessoal explicitada ao público. Aqui já vemos o gosto pelas 

coisas simples, mas também para as mais caras e de grife, além do contato com 

trabalhadoras que trazem novidades do universo popular, como as manicures. A 

apresentadora revelou ainda que tem um barco200, nomeado: “Caruaru: O Sertão Virou 

Mar”, como homenagem ao avô. Começamos com essa forte ligação com o nordeste 

do Brasil porque ela é um dos pilares da construção da ideia de mistura presente no 

discurso de brasilidade em diversos programas detalhados aqui ou acionados em 

determinados momentos, como entrevistas, declarações, publicações em redes sociais 

etc. 

                                                        
198 CHAVES (2007). 
199 Matéria Regina Casé conta por que a poltrona Mole marcou sua vida. Disponível em: 

<https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2018/04/regina-case-conta-por-que-a-poltrona-mole-

marcou-sua-vida.shtml?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=compwa> 

Acesso em 7 mai. 2018. 
200 Esse aspecto de ter um barco pode ser observado tanto nessa declaração quanto em suas publicações 

no Instagram, analisadas mais a frente, o que nos ajuda a pensar o recorte de classe a ser problematizado 

posteriormente. 

https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2018/04/regina-case-conta-por-que-a-poltrona-mole-marcou-sua-vida.shtml?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=compwa
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2018/04/regina-case-conta-por-que-a-poltrona-mole-marcou-sua-vida.shtml?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=compwa
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 Sua carreira como atriz foi iniciada com o grupo Asdrúbal trouxe o trombone201, 

que tinha uma trupe composta por Hamilton Vaz Pereira, Evandro Mesquita, Luiz 

Fernando Guimarães, Patrícia Travassos, dentre outros, onde atuou nas peças O 

Inspetor Geral (1974), Ubu (1975), Trate-me Leão (1977), Aquela Coisa Toda (1980) 

e A Farra da Terra (1983). Posteriormente, já em carreira solo, protagonizou o 

monólogo Nardja Zulpério (1991), sucesso de crítica e público. Ganhou alguns prêmios 

pelas peças realizadas, como o Molière de melhor atriz pela peça Trate-me Leão. Ao 

fazer referências a essa época em entrevistas, Regina Casé sempre destacou o improviso 

e as viagens realizadas pelo país com o grupo, com o início desse olhar para o “Brasil 

profundo”. 

 Ainda como atriz, fez participações em alguns filmes do cinema nacional, como 

Chuvas de verão (1978), de Cacá Diegues; Tudo bem (1978), de Arnaldo Jabor; Os Sete 

Gatinhos (1980) de Neville d’Almeida; Eu Te Amo (1981), de Arnaldo Jabor; O 

Segredo da Múmia (1982), de Ivan Cardoso; Onda Nova (1983), de José Antônio 

Garcia e Ícaro Martins; Areias Escaldantes (1985), de Francisco de Paula; A Marvada 

Carne (1985), de André Klotzel; O Cinema Falado (1986), de Caetano Veloso; O 

Grande Mentecapto (1986), de Oswaldo Caldeira; Rio, Eu Te Amo (2014), na sequência 

dirigida por Andrucha Waddington; dentre outros. 

 Na televisão, marcou presença na novela Guerra dos Sexos (1983), de Silvio de 

Abreu, no papel de Carlotinha Bimbatti, além dos programas Sítio do Pica-Pau 

Amarelo e Chico Anysio Show. Em Cambalacho (1986), interpretou Albertina Pimenta, 

a Tina Pepper, uma cantora inspirada na estadunidense Tina Turner. Essa personagem 

foi um dos grandes destaques em sua carreira de atriz e, na linha do tempo de sua 

história em seu site, aparece uma declaração interessante para nossa análise, 

principalmente sobre a questão racial, que destacamos a seguir: 

A Tina foi tão legal, marcou tanto, que uma vez eu fui ao Programa 

do Chacrinha me apresentar como se eu fosse a Tina Pepper mesmo. 

Até hoje, nas ruas, as pessoas me chamam de Tina. Essa personagem 

me trouxe outra coisa muito interessante em relação à minha cor. 

                                                        
201 Em 2017, o Canal Viva exibiu uma série especial com 12 episódios sobre o grupo teatral intitulada 

Asdrúbal Trouxe o Trombone, dirigida por Hamilton Vaz Pereira. Matéria ‘Asdrúbal trouxe o trombone’: 

o teatro que marcou uma geração. Disponível em: <https://kogut.oglobo.globo.com/noticias-da-

tv/critica/noticia/2017/11/asdrubal-trouxe-o-trombone-historia-do-teatro-e-de-toda-uma-geracao.html> 

Acesso em 22 mai. 2018. 

https://kogut.oglobo.globo.com/noticias-da-tv/critica/noticia/2017/11/asdrubal-trouxe-o-trombone-historia-do-teatro-e-de-toda-uma-geracao.html
https://kogut.oglobo.globo.com/noticias-da-tv/critica/noticia/2017/11/asdrubal-trouxe-o-trombone-historia-do-teatro-e-de-toda-uma-geracao.html
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Porque a Tina Turner é negra, o Brasil inteiro começou a achar que 

eu era negra também. E isso dura até hoje. (grifos nossos)202 

 Na televisão um dos grandes destaques de sua carreira foi o programa de humor 

e sátira à própria televisão, TV Pirata (1988-1992), que tinha como roteiristas Luiz 

Fernando Veríssimo, Pedro Cardoso, Hubert, Bussunda, Cláudio Manoel, Hélio de La 

Peña, Beto Silva, Marcelo Madureira, entre outros. No elenco, atores como Luiz 

Fernando Guimarães, Débora Bloch, Cláudia Raia, Diogo Vilela, Cristina Pereira e Ney 

Latorraca. Segundo o Dicionário da TV Globo: 

O programa tinha vários tipos de humor, dos esquetes mais 

tradicionais ao nonsense absoluto. Parodiava-se toda a programação 

da televisão: novelas, telejornais, programas de entrevistas, seriados, 

programas esportivos, clipes, shows, comerciais e mensagens de 

utilidade pública (GLOBO, 2003, p. 676). 

 Tal programa humorístico, considerado vanguarda na televisão, obteve muito 

sucesso, sendo uma das principais referências até hoje para outras atrações de humor. 

Ainda na televisão, interpretou a nordestina Rosalva na novela As Filhas da Mãe (2001) 

e participou das minisséries “Amazônia: De Galvez a Chico Mendes” (2007), de Glória 

Perez, e Som & Fúria (2009), de Fernando Meirelles. Fez participação especial nas 

novelas Vereda Tropical (1984), de Carlos Lombardi, e Ciranda de Pedra (2008), de 

Alcides Nogueira. 

 Como apresentadora, além de Que história é essa? (2001-2002) e Cena Aberta 

(2003), realizou alguns quadros no programa Fantástico, exibido aos domingos à noite 

na Rede Globo: Na Geral (1994), Cidadania (2002-2003), Brasil Total (2003-2005), 

Adolescentes (2004), Novos Velhos (2004) e Crianças (2005), Mercadão de Sucessos 

(2005), Central da Periferia - Minha Periferia é o Mundo (2007), Vem com tudo! 

(2009), Fonte da Juventude (2016). Tais quadros, de maneira geral, se apresentam 

como didáticos, abordando questões de utilidade pública, ligados à cidadania; formas 

de comportamento de acordo com a faixa etária; permeados pelo humor, tanto que, 

muitas vezes, a apresentadora é referenciada também como humorista. Vamos 

descrever tais atrações para relacioná-los com os programas desenvolvidos 

posteriormente, que foram mais marcantes da carreira de Regina Casé. 

 Que história é essa?, criada por Estevão Ciavatta (direção) e João Carrascosa 

(roteiro), era uma série veiculada no Canal Futura que teve oito episódios e reconstruía 

                                                        
202 Aprofundaremos esse aspecto racial no capítulo 7. 
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narrativas históricas a partir da leitura de jornais antigos e notícias de época, em datas 

emblemáticas (CHAVES, 2007). O programa Cena aberta: A magia de contar uma 

história revelava como se adaptava uma obra literária para a televisão, sendo dirigido 

por Guel Arraes, Jorge Furtado e Regina Casé (CHAVES, 2007), mesclando o trabalho 

de profissionais da interpretação e anônimos e/ou amadores. 

 Na Geral, cujo nome remetia à arquibancada popular do estádio Maracanã, foi 

exibido de 10 de abril a 16 de outubro de 1994, dirigido por Belisário França, e 

procurava investigar determinado assunto a partir da interação de Regina Casé com 

anônimos na rua. Mantendo sua comicidade, mas menos caricatural, a apresentadora 

promovia incursões pelas ruas que acabavam se tornando performances. Em algumas 

situações, colocava figurinos de acordo com o ambiente em que se encontrava. O mote 

da série continuava sendo fazer rir, destacando o lado alegre das coisas, e serviu de 

origem para o programa Brasil Legal (CHAVES, 2007). 

 Cidadania tinha um perfil pedagógico e de utilidade pública, foi criado por 

Estevão Ciavatta e João Carrascosa, e tematizava alguns deveres de cidadania 

(CHAVES, 2007). Brasil total, um projeto de autoria de Hermano Vianna, Regina Casé 

e Guel Arraes, tinha o objetivo de estimular narrativas regionais a serem veiculadas 

nacionalmente na TV Globo (CHAVES, 2007). Adolescentes, novos velhos e crianças 

foram séries, veiculadas posteriormente no Canal Futura, que faziam um mapeamento 

dos comportamentos das faixas etárias no contexto contemporâneo (CHAVES, 2007). 

 Em Mercadão de Sucessos, exibido em 2005 e dirigido por Patricia Guimarães 

e Monica Almeida, Regina Casé também gravava na rua e performava uma ambulante 

de músicas populares, imitando os vendedores de produtos “piratas”, considerados 

falsificados, carregando pelos bairros periféricos do Rio de Janeiro uma carrocinha 

repleta de CDs e DVDs que só faziam sucesso em um circuito fora das grandes 

gravadoras e emissoras de rádio e televisão. Esse engajamento é intensificado 

posteriormente no programa Central da Periferia (CHAVES, 2007). 

 Central da Periferia - Minha Periferia é o Mundo, exibido entre 9 de setembro 

e 30 de dezembro de 2007, foi uma série de 16 reportagens, resultado de algumas 

viagens internacionais de Regina Casé à periferias do mundo, como Cidade do México, 

Porto Príncipe (Haiti), Luanda (Angola) e Paris (França)203. Esse quadro foi posterior 

                                                        
203 Quadro Central da Periferia. Disponível em: 

<http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/auditorio-e-variedades/central-da-

periferia/quadro-no-fantastico.htm> Acesso em 24 mai. 2018. 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/auditorio-e-variedades/central-da-periferia/quadro-no-fantastico.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/auditorio-e-variedades/central-da-periferia/quadro-no-fantastico.htm
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ao programa Central da Periferia, exibido em 2006, que retratou a produção cultural 

de periferias pelo Brasil, já analisado no segundo capítulo. 

 Vem com tudo!, exibido em 2009, falava sobre tendências, misturando humor, 

ficção e informação, envolvendo o lado atriz, apresentadora e jornalista enquanto 

cronista do cotidiano. “Com direção geral de Estevão Ciavatta, direção de Mônica 

Almeida, texto final de Hermano Vianna e produzido pela Pindorama Filmes, é dividido 

por temas e mostra o que é ‘in’ e ‘out’ sob diversos pontos de vista”204. Com uma 

bancada móvel nas ruas, Regina Casé abordava diversos assuntos, como, por exemplo, 

cabelos, comidas, viagens, celebridades, festas, observando os depoimentos das pessoas 

e tecendo comentários sobre o que ia fazer sucesso, ou seja, “coisas que iam bombar”. 

As locações foram externas e a apresentadora também atuava em alguns esquetes 

cômicos exibidos para ilustrar as situações. Segundo Estevão Ciavatta, era “um 

programa com diversos sotaques, várias entonações. Queremos mostrar múltiplas 

facetas do país, que é multicultural. O que é tendência para uns não é para outros e por 

isso teremos opiniões variadas sobre um mesmo tema”. 

 Em Fonte da juventude, narrada por Regina Casé e dirigida por Estevão 

Ciavatta, foram abordadas as questões sobre a alimentação e nutrição da população 

brasileira, discutindo seus hábitos alimentares. Em 2002, Regina Casé foi diretora de 

alguns episódios da série Cidade dos Homens, com Fernando Meirelles, dentre eles 

“Wólace e João Vitor” (2002), “Tem Que Ser Agora” (2003), “Pais e Filhos” (2004) 

e “As Aparências Enganam” (2005). A série, que tinha como protagonistas Laranjinha 

e Acerola, interpretados por Darlan Cunha e Douglas Silva, abordava o cotidiano de 

dois jovens em uma favela carioca205. 

 Em 2009, a apresentadora foi homenageada pela Escola de Samba Leandro de 

Itaquera, de São Paulo, com o samba enredo206: Leandro de Itaquera faz a festa das 

periferias do Brasil para o mundo... Salve, salve nossa estrela Regina Casé! (grifos 

nossos). Vale destacar a letra do samba com alguns pontos que naquela época já eram 

                                                        
204 Quadro Vem com tudo. Disponível em: <http://www.reginacase.com.br/vem-com-tudo/> Acesso em 

24 mai. 2018. 
205 Em 2017, houve uma nova temporada da série com quatro capítulos, porém com outros diretores no 

comando. Matéria Após 12 anos, Cidade dos Homens volta a abordar problemas sociais do país. 

Disponível em: 

<http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/viver/2018/01/02/internas_viver,736649/apos-

12-anos-cidade-dos-homens-volta-a-abordar-problemas-sociais-do-p.shtml> Acesso em 22 mai. 2018. 
206 Samba-enredo Leandro de Itaquera Faz a Festa Das Periferias do Brasil Para o Mundo. Salve Salve, 

Nossa Estrela Regina Casé! Disponível em: <https://www.letras.mus.br/leandro-de-itaquera-

sp/1437489/> Acesso em: 18 nov. 2019. 

http://www.reginacase.com.br/vem-com-tudo/
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/viver/2018/01/02/internas_viver,736649/apos-12-anos-cidade-dos-homens-volta-a-abordar-problemas-sociais-do-p.shtml
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/viver/2018/01/02/internas_viver,736649/apos-12-anos-cidade-dos-homens-volta-a-abordar-problemas-sociais-do-p.shtml
https://www.letras.mus.br/leandro-de-itaquera-sp/1437489/
https://www.letras.mus.br/leandro-de-itaquera-sp/1437489/
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indicativos de sua trajetória televisiva relacionada à periferia, percebidas a tal ponto 

que virou tema de escola de samba que exaltou esse aspecto: 

(...) Se liga no som, é rap, baião / É funk, é brega, pagode na palma 

da mão / Estrela a brilhar, no teatro, cinema e na tv / Põe a boca no 

trombone para alertar / Em prol dos direitos de viver / Eu, tú eles a 

sambar... na central da periferia / Hoje vamos coroar um exemplo de 

mulher / Salve, salve Regina Casé! (grifos nossos) 
 

Neste trecho são destacadas algumas características como a atuação no teatro, 

no cinema e na televisão, com referência ao grupo no qual iniciou sua carreira teatral; 

a defesa pelos direitos de viver, associados à luta contra o preconceito e a intolerância; 

o filme Eu, tu, eles onde interpretou uma mulher nordestina cortadora de cana; e o 

programa mais recente na época, Central da Periferia, onde exaltava a produção 

cultural de territórios periféricos e estigmatizados. 

Em 2010, participou do especial de fim de ano Papai Noel Existe, dirigido por 

Estevão Ciavatta, onde interpretou Francis, uma vendedora de loja na SAARA 

(Sociedade de Amigos das Adjacências da Rua da Alfândega), contracenando com 

Rodrigo Santoro, que interpretou um camelô. Em matéria sobre a atração207, Regina 

afirmou: “A Francis é um Maracanã de mulheres de 15 a 60 anos, que conheci em 

muitos trabalhos”. Percebemos nesta declaração como sua trajetória de viagens pelo 

Brasil ao longo dos anos de Programa Legal, Brasil Legal e Central da Periferia 

possibilitou conhecer tantas mulheres diversas que servem de inspiração e laboratório 

para outros trabalhos artísticos como atriz, conforme veremos mais à frente. 

Em 2011, foi homenageada pelo Festival Visões Periféricas208, conforme 

observamos no site do evento: “Ao longo de sua trajetória Regina tem trazido à tona na 

televisão aberta brasileira todo o potencial cultural das periferias. Isso não é pouco em 

um país que em 2009 possuía 96 milhões de aparelhos televisores, segundo pesquisa 

do IBGE”. Sua amizade com Hermano Vianna é um dos destaques, comentando a 

circulação de ambos pelas periferias do Brasil, em busca da valorização da riqueza 

                                                        
207 Matéria Papai Noel Existe traz muita comédia, romance e drama na Saara, dia 22. Disponível em: 

<http://redeglobo.globo.com/novidades/noticia/2010/12/papai-noel-existe-traz-muita-comedia-

romance-e-drama-na-saara-dia-22.html> Acesso em 22 mai. 2018. 
208 Festival Visões Periféricas 2011. O texto se encerra enaltecendo a importância da mistura: “Não 

importa de que lado estamos, a divisão entre Centro e Periferia não faz mais sentido quando o importante 

é circular, misturar, promover encontros, gerar ideias e conexões, multiplicar. É esse o mundo de hoje, 

da internet, das redes sociais, dos games, da Regina, das periferias, dos centros, do audiovisual, do funk, 

das muitas Visões Periféricas”. Disponível em: http://visoesperifericas.org.br/2011/homenagem.html 

Acesso em 22 mai. 2018. Um vídeo sobre sua trajetória, produzido pelo festival, pode ser visto em: 

https://www.youtube.com/watch?v=-E2knKyMevM Acesso em 4 fev. 2020. 

http://redeglobo.globo.com/novidades/noticia/2010/12/papai-noel-existe-traz-muita-comedia-romance-e-drama-na-saara-dia-22.html
http://redeglobo.globo.com/novidades/noticia/2010/12/papai-noel-existe-traz-muita-comedia-romance-e-drama-na-saara-dia-22.html
http://visoesperifericas.org.br/2011/homenagem.html
https://www.youtube.com/watch?v=-E2knKyMevM
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cultural desses espaços e da desconstrução de alguns estereótipos. Uma das 

justificativas para a homenagem se dá pela “versatilidade, essa disposição de observar, 

olhar para o lado sem preconceito, sensibilidade e curiosidade em descobrir o novo” da 

artista, mostrando que “a periferia é um território produtivo, inovador”. 

 Em 2012, a artista recebeu a medalha de Ordem do Mérito Cultural209 das mãos 

da ex-presidenta eleita Dilma Rousseff, na Classe Cavaleiro, que homenageia pessoas 

que tenham prestado contribuições à cultura brasileira. Nesse mesmo ano, recebeu 

também o título de cidadã soteropolitana em Salvador, na Câmara de Vereadores da 

Bahia, entregue por Caetano Veloso, pela relação que estabeleceu com a cidade desde 

os anos 1970210. Sobre essa proximidade com Salvador, mesmo sendo carioca, afirma: 

“Não fico só no circuito Barra-Ondina, não. Conheço o Centro e a periferia também. 

Vivo a Bahia sem preconceito, conheço pouco rico na Bahia” (grifos nossos). Vale 

ressaltar que o circuito mencionado é associado ao movimento turístico de Salvador, 

atraindo muitos visitantes brasileiros e estrangeiros. Ao comentar os pontos positivos 

da cidade, destaca: 

O melhor de Salvador é a doçura do povo, a força cultural e espiritual, 

o manancial de beleza. O que me diverte, o que me alegra são 90% 

baianos. Gosto do Carnaval, da praia, da dança e da comida. A Bahia 

é o lugar mais africano do Brasil e eu tenho identidade profunda com 

a cultura negra. (grifos nossos) 
 

 A ratificação do amor por Salvador se dá principalmente ao que está relacionado 

à produção cultural popular (carnaval, dança e comida) e à natureza (praias) da Bahia. 

A relação com a negritude, revelando uma identidade profunda, também aparece nos 

programas apresentados por Regina Casé, como veremos em breve, assim como na 

relação com o filho Roque, a ser abordado em outra seção sobre questões familiares. 

Também em 2012, Regina Casé foi nomeada presidente de honra dos garis da 

COMLURB (Companhia Municipal de Limpeza Urbana) do Rio de Janeiro, com uma 

cerimônia de entrega do certificado de tal título na comemoração do Dia do Gari211, no 

                                                        
209 Matéria Dilma homenageia Luiz Gonzaga e entrega Ordem do Mérito Cultural a 41 premiados. 

Disponível em: <http://www.ebc.com.br/2012/11/dilma-homenageia-luiz-gonzaga-e-entrega-ordem-do-

merito-cultural-a-41-premiados> Acesso em 17 mai. 2018. 
210 Matéria Regina Casé recebe título de cidadã soteropolitana nesta segunda (17). Disponível em: 

<https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/regina-case-recebe-titulo-de-cidada-soteropolitana-

nesta-segunda-17/> Acesso em 22 mai. 2018. 
211 Na foto, vemos Regina Casé uniformizada como gari recebendo o título de Renato Sorriso. Matéria 

Regina Casé vira presidente de honra dos garis do Rio. Disponível em: 

<http://ego.globo.com/famosos/noticia/2012/05/regina-case-vira-presidente-de-honra-dos-garis-do-

rio.html> Acesso em: 17 mai. 2018. 

http://www.ebc.com.br/2012/11/dilma-homenageia-luiz-gonzaga-e-entrega-ordem-do-merito-cultural-a-41-premiados
http://www.ebc.com.br/2012/11/dilma-homenageia-luiz-gonzaga-e-entrega-ordem-do-merito-cultural-a-41-premiados
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/regina-case-recebe-titulo-de-cidada-soteropolitana-nesta-segunda-17/
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/regina-case-recebe-titulo-de-cidada-soteropolitana-nesta-segunda-17/
http://ego.globo.com/famosos/noticia/2012/05/regina-case-vira-presidente-de-honra-dos-garis-do-rio.html
http://ego.globo.com/famosos/noticia/2012/05/regina-case-vira-presidente-de-honra-dos-garis-do-rio.html
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dia 16 de maio daquele ano212. Em 2018, uma de suas publicações em seu perfil no 

Instagram foi uma foto do programa Esquenta! na qual ela estava rodeada de garis 

uniformizados de laranja no palco, com a seguinte legenda: 

Hoje é o #DiaDoGari!  Tenho o maior orgulho de ser presidente de 

honra dos garis da Comlurb do RJ! Adoro quando eles me chamam: 

"E aí, madrinha?! Bom dia, madrinha! Sabe da maior, madrinha?!". 

Eles sabem de tudo... a piada, a gíria, a notícia fresquinha... tudo que 

há de novo na cidade. Parabéns, queridos, vocês são demais!! (grifos 

nossos)  

 Essa relação com os trabalhadores da COMLURB era marcada pela presença 

recorrente de Renato Sorriso, gari que virou símbolo do carnaval carioca na Marquês 

de Sapucaí213, nas gravações do Esquenta!, fazendo parte do grupo de garis 

uniformizados no palco da atração em um tipo de camarote para eles. Mesmo trazendo 

uma representação positiva dos garis, não há registros de apoio ou alguma manifestação 

e posicionamento de Regina Casé nos vários momentos de greve onde a classe lutava 

por melhores condições de trabalho, por exemplo. 

Em entrevista de divulgação da peça Recital da Onça (2019) no programa 

Conversa com Bial214, temos mais um exemplo de narrativa em que se demonstra uma 

trajetória de quem conhece o Brasil e construiu um repertório que a autoriza para 

discutir os aspectos de sua cultura em termos de diversidade, resumindo a ilusão 

biográfica consolidada. O apresentador e jornalista Pedro Bial inicia a atração definindo 

Regina Casé como uma força da natureza brasileira, 

um desses frutos exuberantes da grande continental mistura que só o 

Brasil faz, só o Brasil tem. Ela tem também todos os traços desse nosso 

melhor: é branca, índia, parda e negra. É mulher e é moleque. É 

Leblon, é Central e é Rocinha. É a alta cultura de Guimarães Rosa e a 

arte brega de Gaby Amarantos. Com ela, Cecília Meirelles perdeu, 

pirou, não é isto ou aquilo, é isto e aquilo, é uma coisa e a outra 

também. Mas entre mulher e onça, a vida escolheu de ela ser camaleoa. 

                                                        
212 Na comemoração desta data em 2018, foi publicado um vídeo em seu perfil no Instagram que teve 

uma circulação ampla em redes sociais, de um gari da COMLURB falando sobre questões raciais e a 

época de escravização dos negros no Brasil, que resultou em profundas desigualdades. Como exemplo, 

ele relembra duas imagens que também circularam na rede, de uma formatura de Medicina, onde só havia 

pessoas brancas, e do corpo de trabalhadores da COMLURB, onde só havia pessoas negras. 
213 Matéria Gari Renato Sorriso é símbolo do Carnaval e se tornou o gari mais famoso do país. 

Disponível em: <https://ultimosegundo.ig.com.br/colunas/afro-igualdade/2018-02-09/renato-

sorriso.html> Acesso em: 22 nov. 2019. 
214 Programa Conversa com Bial exibido em 25 de abril de 2019. Lembrando que tal programa é dirigido 

por Mônica Almeida, que dirigia o programa Esquenta!. Destacamos também que no âmbito pessoal, 

Mônica Almeida é madrinha de seu filho Roque. Disponível em: 

<https://globoplay.globo.com/v/7569372/> Acesso em 06 jun. 2019. 

https://www.instagram.com/explore/tags/diadogari/
https://ultimosegundo.ig.com.br/colunas/afro-igualdade/2018-02-09/renato-sorriso.html
https://ultimosegundo.ig.com.br/colunas/afro-igualdade/2018-02-09/renato-sorriso.html
https://globoplay.globo.com/v/7569372/
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De volta ao teatro depois de 25 anos, ela se oferece em espetáculo no 

Recital da Onça, um sarapatel cultural apimentado com literatura, 

música, reflexão, crítica social, muito humor e a grande marca dela, o 

improviso. Porque tudo pode acontecer quando sobe ao palco Regina 

Casé. (grifos nossos) 

 Essa definição já é bastante emblemática da narrativa artística e também pessoal 

de Regina Casé, ocupando um lugar de prestígio não só por quem emite o discurso, mas 

também pelo canal onde a mensagem está sendo transmitida. Destacamos a mistura 

como elemento principal, relacionada tanto à natureza quanto ao social, englobando os 

aspectos culturais e territoriais de um Brasil que é desigual, mas, pelo que vemos das 

performances de Casé como mediadora, consegue conciliar elementos opostos. Nos 

interessam especialmente três momentos: a mestiçagem como constitutivo de sua 

pessoa e personalidade (é branca, índia, parda e negra); o deslocamento territorial pela 

cidade (É Leblon, é Central e é Rocinha); e o embaralhamento da divisão iluminista de 

cultura (É a alta cultura de Guimarães Rosa e a arte brega de Gaby Amarantos). 

Ao som da música de abertura do extinto Esquenta! (2011-2017), a artista entra 

em cena para ser entrevistada. Bial pergunta como foi o dia de São Jorge, já que ela se 

declara devota e sempre participa da festa em homenagem ao santo popular no dia 23 

de abril, feriado no Rio de Janeiro. Quando perguntada sobre ser uma pessoa religiosa, 

Regina responde que batizou seu filho Roque em 5 religiões: por um representante da 

igreja católica, um do candomblé, um da igreja evangélica, por um rabino e uma monja 

budista. Bial indaga sobre ela gostar de batizado e ela afirma gostar de qualquer ritual. 

Ao falar sobre sua relação com o teatro, Regina revela que o propósito de sua vida é ser 

ponte: “entre culturas, entre o autor e o público, entre coisas que as pessoas acham 

inacessíveis” (grifos nossos). Mais uma vez é reforçado por ela mesma seu caráter 

mediador que une elementos inimagináveis, muitas vezes incompatíveis, seguindo o 

objetivo de ser sempre ponte entre o que é diferente. 

 Ao responder sobre a questão do improviso, traço marcante de sua carreira, 

Regina afirmou que quase sempre trabalha com amigos, que, no caso desta peça, conta 

com a direção geral do marido Estevão Ciavatta, direção cênica de Hamilton Vaz 

Pereira que a introduziu no meio teatral, cenário do ex-marido Luiz Zerbini, pai de sua 

filha Benedita Zerbini, que é assistente de direção. Ao exemplificar esse dado, Regina 

confirma que tem uma rede de amigos, apoio, amor e proteção nos trabalhos que realiza, 

gerando confiança nas próprias ideias e possibilitando segurança para improvisar. Essa 

rede de contatos, tanto profissionais quanto pessoais, também é um elemento a ser 
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destacado, pois corrobora com o prestígio recebido no meio artístico por seus pares, 

servindo de capital cultural. 

 Quando perguntada sobre a ideia do Esquenta! ser como uma festa na casa dela, 

a artista revela que muitas pessoas acham que ela adentrou o mundo do samba ou da 

botânica por conta dos trabalhos na televisão, mas que é o contrário que acontece, são 

seus gostos pessoais que são levados para seus projetos profissionais. Após imagens de 

acervo do programa serem exibidas, Bial pergunta se Regina acha que esse programa 

que tinha a mistura de tribos acabou em 2017 por conta do conservadorismo: “Também. 

Eu acho que a gente vinha sentindo essa mudança, mas sem dúvida, essa festa, tudo que 

vinha sendo celebrado, foi mudando, durante o programa a gente foi sentindo tudo isso, 

um programa muito libertador...” (grifos nossos). A apresentadora se refere ao contexto 

sócio-político brasileiro que vinha desde os mandatos dos governos Lula e Dilma 

Rousseff, passando pelo golpe de Michel Temer e a ascensão da direita conversadora 

nas últimas eleições, mencionado aqui na pesquisa, mas não citado diretamente na 

entrevista. Sobre como direcionar suas falas a quem é ultraconservador, Regina 

comenta: 

Mesmo que eu tenha uma opinião muito diferente de outra pessoa, eu 

tenho que achar algum denominador comum, pelo menos o último 

deles: nós dois somos seres humanos. Então essa minha vocação de 

mediação e de ponte, hoje em dia, quão mais polarizado tá o mundo, 

que não é só o Brasil, olha eu que sou uma pessoa que muitas vezes 

gritava e ia contra uma coisa e outra, você só pode gritar e ficar se 

opondo quando as coisas estão mais fluidas, quando as coisas estão do 

jeito que estão agora, se você reparar eu não me oponho, eu não bato 

de frente, eu não xingo, eu não agrido, ao contrário, não é que eu tô 

fofinha e boazinha, eu tô procurando por onde eu tenho alguma coisa 

em comum com aquele cara pra fazer ele parar um minuto e olhar pra 

minha cara. (grifos nossos) 

Sua postura em relação ao diferente intolerante não é o de brigar, xingar, agredir 

ou bater de frente, mas o oposto disso, pois segue em busca de uma conciliação. A atriz 

sugere que as pessoas busquem mais empatia através de experiências em comum, como 

o sofrimento de algum caso de doença na família, como câncer, por exemplo, para que 

mesmo com pensamentos diferentes, haja alguma identificação como ser humano. Na 

sequência, ela continua: “Teve momentos que a gente tinha que construir muros, 

demarcar essas diferenças. Agora eu acho que a gente tem que demolir esses muros e 

com o entulho, fazer pontes” (grifos nossos). Essa proposta de conseguir conversar com 

todo mundo faz parte da ideia da peça e também se encontrava na proposta dos 

programas apresentados anteriormente. Segundo Regina Casé, essa “vocação de 
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mediação e de ponte” é acionada de maneiras diferentes conforme o contexto, como 

atualmente o mundo se encontra muito polarizado, é mais difícil brigar batendo de 

frente, sendo necessário buscar algum denominador comum para se manter um diálogo 

mínimo. 

Mas é importante frisar que os momentos históricos de cada atração são 

distintos e que contemporaneamente, após as eleições de 2018, muitas polarizações 

foram acentuadas, gerando enfrentamentos e intolerâncias de diversas ordens. Diante 

da declaração, o aspecto conciliatório parece continuar sendo o caminho escolhido, já 

que antes a ideia, segundo ela, era construir muros e demarcar as diferenças, mas agora 

é preciso demolir os muros para fazer pontes com o entulho gerado. 

 Sendo a terceira geração de sua família na comunicação, Regina destacou a 

influência de seu pai, Geraldo Casé, e principalmente de seu avô, Ademar Casé, grandes 

nomes da televisão e do rádio brasileiras, respectivamente. Durante a conversa, Bial 

relembra que, no início da carreira, Regina dizia que jamais trabalharia na Globo e 

pergunta qual o motivo que a fez mudar de ideia: 

Eu não tinha consciência disso, mas fui ganhando com o tempo. (...) 

Eu comecei a fazer teatro e eu tinha a ilusão no Asdrúbal de que eu 

tava falando com o povo brasileiro, que eu tava falando com todo 

mundo, quando eu fazia cinema também. Aí eu comecei a ir pra favela, 

pro interior, pro nordeste, pro sertão e descobri que todas aquelas 

pessoas com quem eu tava falando jamais tinham ido ao teatro. Essa 

semana eu fiquei amiga dum cara que trabalhava num shopping no Rio 

na Barra, eu fui botar uma película (no celular), demorou um pouco e 

a gente conversou, acabou ficando amigo, pegou o zap, aí eu chamei 

ele pra ver a peça. No dia seguinte ele me agradeceu assim: que 

maravilha, eu adorei, eu nunca imaginei que iria no teatro. Isso me 

comoveu e eu entendi porque eu migrei pra televisão e porque nunca 

mais eu conseguia sair. Eu amo fazer teatro mas infelizmente a gente 

vive num país com uma desigualdade social... Se você faz um filme, 

mesmo Que horas ela volta? que teve um alcance, as pessoas que 

conseguem ver, veem na televisão. (grifos nossos) 

Esse trecho é bastante relevante da mudança de perspectiva do trabalho no teatro 

e no cinema em relação à televisão, já que em entrevista quando jovem afirmou que 

nunca trabalharia na Rede Globo, o que mudou com o passar do tempo, pois tem uma 

carreira consolidada na emissora. O fato que motivou tal mudança foi a descoberta de 

que muitas pessoas que ela conheceu ao viajar pelo Brasil, na favela, no interior, no 

nordeste, no sertão etc, não frequentavam o teatro, o que é muito comum ainda hoje. 

Esse entendimento foi fundamental para a decisão de ter migrado para a televisão, 

fazendo com que seu trabalho alcance mais pessoas, porque mesmo tendo amor pelo 



184 
 

teatro, tem consciência que em um país desigual a fruição cultural passa principalmente 

pelos meios de comunicação da indústria cultural. 

Antes de um trecho do quadro Vem com tudo! (2009), exibido no Fantástico, 

Bial comenta: “ela incorpora a coisa da brasilidade, da brasileira”, ao mostrar Regina 

interpretando uma mulher de classe popular dentro de uma van comentando sobre 

salgadinhos de festa. A atriz diz que ouviu isso no Mercadão de Madureira (RJ). 

Resgatando um pouco de sua trajetória artística, Regina comenta sobre a origem do 

Programa Legal (1991-1992), que veio de sua amizade com Hermano Vianna depois 

que ela leu seu livro Mundo funk carioca (1988): 

Aí falei, vem cá, como é que esse cara aqui não é meu amigo? Aí saí 

catando ele, ele falou vai lançar dia tal, tal hora. Da hora do 

lançamento, dali naquele mesmo fim de semana a gente foi num 

casamento cigano, no outro a gente foi num baile de debutantes, no 

outro num baile funk, na caravana do (DJ) Malboro indo a vários 

bailes, igual a coisa da árvore, aquilo era a vida da gente, a gente fez 

um programa sobre isso. (grifos nossos) 

Bial adiciona: “Aí vocês trouxeram pra televisão funk carioca, tecnobrega, 

Daniela Mercury, Criolo, Mumuzinho, Aviões do Forró”, Regina complementa que 

tudo isso foi em 1990: “funk em 90, se hoje tem um pouquinho de preconceito, imagina 

naquela época”. Destacamos nesse trecho tanto o reconhecimento do apresentador por 

Regina Casé ter levado para a televisão um estilo musical que ainda sofre preconceito, 

como as barreiras enfrentadas pelo funk desde a década de 1990 até os dias de hoje. 

Lembramos que os comentários de Bial e concordâncias de Regina Casé corroboram 

para a consolidação das performances de sua trajetória artística. 

Bial continua na breve recuperação da trajetória de Regina e mostra um trecho 

de Brasil Legal (1995-1998), na época em que ele não estava no país e não tinha internet 

para saber as notícias do Brasil, com o programa em que visita o maior cajueiro do 

mundo localizado no Rio Grande do Norte e entrevista Tom do cajueiro, uma criança 

que apresentava as informações sobre a árvore. Emocionada com o vídeo, a 

apresentadora diz: 

O Brasil Legal era isso, era mostrar esses tesouros, porque pra mim 

ver o Tom fazendo isso é como ver um show lindo do Roberto Carlos, 

da Bethânia. Era isso, mostrar que anônimos, você não precisava ter 

um programa com celebridades, que os anônimos podiam dar esse 

show, mostrar isso tudo de lindo pra gente. (grifos nossos) 

 Nessa declaração, o anonimato é valorizado enquanto riqueza cultural do país, 

como muitos talentos que não são reconhecidos ou não possuem fama, apesar de ter a 
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mesma importância que artistas consagrados. Recuperamos trechos dessa entrevista 

recente por conter elementos fundamentais na construção da figura pública de Regina 

Casé ao longo de sua carreira, construindo um panorama geral de sua ilusão biográfica. 

Seguimos analisando outros pontos da trajetória da apresentadora a partir de sua 

performance em determinado episódio comemorativo do Esquenta!. 

 

5.2 Rapte-me camaleoa 

Outro momento relevante para nossa análise dessa trajetória artística é a 

narrativa audiovisual apresentada no Esquenta! exibido em 01 de março de 2015, em 

um programa especial comemorando o aniversário de Regina Casé215. Também 

utilizamos trechos de uma entrevista disponível na internet, realizada antes da gravação 

do mesmo em uma coletiva de imprensa, destacando alguns pontos de interesse. 

Buscamos, dessa forma, reunir os elementos simbólicos que ratificam essa trajetória de 

mediação. Começamos com uma declaração da apresentadora relacionando sua vida 

pessoal216 com o surgimento da atração dominical: 

Nasci numa segunda-feira de Carnaval. Tudo a ver com o Esquenta!. 

Desisti de fazer festa em casa porque estava ficando ridículo. Eu fazia 

festa em casa e chamava o Mumuzinho, o Arlindo, o Xande. A 

comida era a mesma que tinha aqui, a roda de samba. Era como gravar 

duas vezes ou fazer aniversário duas vezes por semana. O Esquenta 

é filho das festas lá de casa. (grifos nossos) 
 

Já percebemos como suas relações sociais são embaralhadas, ao declarar que 

não existe uma separação nítida entre o que seria o trabalho e os momentos de lazer 

e/ou folga, sobre seus amigos pessoais serem parte do elenco da atração, nesse caso e 

também em outros projetos televisivos. Nesta edição especial de aniversário217, com 

aproximadamente 1 hora de duração, além do elenco fixo e assistentes de palco, houve 

a presença de convidados, amigos e familiares que, de alguma forma, fizeram e fazem 

parte da trajetória profissional e pessoal da apresentadora e atriz, como DJ Marlboro, a 

escola de samba do Rio de Janeiro Mocidade Independente de Padre Miguel, Alcione, 

                                                        
215 Essas discussões foram apresentadas inicialmente no artigo “Rapte-me camaleoa”: Regina Casé e 

sua trajetória como “antropóloga midiática do popular” no XII ENECULT em 2016. 
216 Matéria Regina Casé chega aos 61 anos com tudo em cima sem botox. Disponível em: 

<http://diversao.terra.com.br/tv/programas/regina-case-chegaaos-61-anos-com-tudo-em-cima-

sembotox,8cd3d3ac277cb410VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html> Acesso em 24 mai. 2016. 
217 Programa completo exibido em 1 de março de 2016. Disponível em: 

<https://globoplay.globo.com/v/4001942/> Acesso em: 24 mai. 2016. 

https://globoplay.globo.com/v/4001942/
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Jorge Aragão, Glória Maria, Gaby Amarantos, os dançarinos do Viaduto de Madureira, 

Cauã Reymond, Caetano Veloso, Evandro Mesquita, Jorge Benjor, Fernanda Abreu, 

dentre outros. 

Vale destacar que foi a primeira vez ao longo das temporadas do Esquenta! em 

que uma festa surpresa foi feita para comemorar o aniversário da apresentadora218, 

prática comum em outros programas da emissora219. O programa especial, sem uma 

leitura prévia do roteiro por Regina Casé conforme comentado no palco, foi comandado 

pelos convidados, que trouxeram presentes para a mesma, relembrando a relação de 

amizade que têm com ela, contando suas histórias pessoais; e destacando momentos 

importantes de sua carreira no teatro, cinema e televisão, ressaltados através das 

imagens exibidas no telão para o público na plateia e os telespectadores. 

Um dos primeiros momentos a ser ressaltado acontece quando a apresentadora 

Glória Maria conta uma história sobre a festa de aniversário de Regina Casé de 2014, 

na qual as filhas estavam felizes porque “tinha todo mundo”, fazendo referência ao fato 

delas “estarem acostumadas a só irem em festas com brancos”. Segundo ela, foi a 

primeira vez que elas viram todo mundo “junto e misturado”, fazendo alusão a um dos 

lemas do programa. Esse aspecto tem relação com uma das características observadas 

no Esquenta!, que é a presença negra não subalternizada, já que os convidados e 

participantes demonstram seus talentos artísticos diversos, com uma representação 

diferente da já estigmatizada, historicamente ligados à criminalidade em jornais 

televisivos e em papéis de empregados ou escravizados em novelas da própria emissora. 

Além dos convidados levando presentes, foram exibidos vídeos de celebridades 

de diversas expressões artísticas relembrando histórias vividas com a apresentadora e 

enviando mensagens de parabéns, dentre elas Roberto Carlos, Fernando Meirelles, 

Paulo Coelho, Zeca Pagodinho, Gilberto Gil, Ivete Sangalo, Mario Testino, Gloria 

Kalil. Diversos cantores fizeram apresentações musicais no palco que também 

remetiam de alguma forma à vida da apresentadora, tais como a música Rapte-me 

Camaleoa, que Caetano Veloso compôs em homenagem à mesma na época da 

juventude; a música Jorge da Capadócia, de Jorge Benjor, exemplificando a fé e 

                                                        
218  “Tô achando engraçado porque tudo isso era para ter acontecido ano passado, que era data fechada”. 

Matéria Regina Casé chega aos 61 anos com tudo em cima sem botox. Disponível em: 

<http://diversao.terra.com.br/tv/programas/regina-casechega-aos-61-anos-com-tudo-em-cima-

sembotox,8cd3d3ac277cb410VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html> Acesso em 24 mai. 2016. 
219 Lembrando que o programa estava passando por alguns problemas de baixa audiência, além de ter 

recebido diversas críticas e suscitado polêmicas, Cf. OLIVEIRA, 2015. 
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religiosidade de Regina Casé; a música Rio 40 graus220, de Fernanda Abreu, exaltando 

a cidade onde a apresentadora nasceu e que servia de inspiração para o próprio 

Esquenta!. Esse aspecto é relevante para pensarmos o capital cultural acumulado de 

Regina Casé, demarcando sua rede de relações interpessoais com personalidades que 

são referências brasileiras em seus trabalhos artísticos. 

Ainda no quesito musical, alguns convidados e integrantes da roda de samba 

destacaram uma característica de Regina Casé, como alguém que dá oportunidade para 

vários talentos, que antes eram desconhecidos e que agora alcançaram reconhecimento 

nacional, como, por exemplo, Mumuzinho (que inicialmente fazia esquetes de humor 

no Esquenta! e posteriormente lançou sua carreira musical com grande sucesso), 

Ludmilla (ex-Mc Beyoncé, que surgiu oficialmente em sua nova carreira com seu nome 

próprio no palco do Esquenta!), Leandro Sapucahy e Gaby Amarantos (que era 

considerada a Beyoncé do Pará). A cantora paraense acrescentou ainda que “o Norte tá 

no Esquenta!, que o Nordeste vê o Esquenta!, que o Brasil está no Esquenta!”. DJ 

Malboro, que se declarou DJ das festas de Regina Casé, comentou que a mesma ia aos 

bailes funks que fazia pela cidade, afirmando: “Quem mais promove a igualdade social 

através da música é Regina Casé”. Tal fala é reforçada pelas imagens de programas 

anteriores apresentados por ela (Central da periferia [2006], Na Geral [1994], 

Programa Legal [1991], no qual artistas hoje reconhecidos, são mostrados antes da 

fama, mas já aparecendo nesses programas como talentos brasileiros (como o músico 

Criolo, por exemplo). 

Outro momento relevante aconteceu quando o filho do músico Mano Brown, 

Jorginho, parabenizou a apresentadora no palco junto com sua mãe Eliane Dias e sua 

irmã Domênica Dias, agradecendo por representar “nosso povo na televisão”, com 

Regina Casé respondendo assim: “Tudo que eu prego no Esquenta! eu aprendo com 

essas pessoas”. Eliane, advogada, produtora da Boogie Naipe e companheira de Brown, 

falou sobre como conheceu a apresentadora gravando Central da Periferia (2006), 

percebendo que eles “não iam voltar pra cozinha, que está acontecendo uma revolução 

e não tem como voltar atrás”. Mano Brown, que se recusa a aparecer na Rede Globo221, 

                                                        
220 No palco, os convidados dançam junto com os garis (um deles é o famoso Renato Sorriso, que ficou 

conhecido na Marquês de Sapucaí durante o carnaval), os assistentes de palco e os dançarinos do Viaduto 

de Madureira (RJ), reconhecido pelo baile charme. 
221 Mano Brown tem grande reconhecimento do movimento rap no Brasil e não faz aparições na 

televisão em geral, mas já fez declarações positivas em relação ao Esquenta! e à Regina Casé. Cf. 

OLIVEIRA, 2015. 
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enviou um áudio com os parabéns, ouvido no telão do palco222. Regina agradeceu, pois 

“mesmo que a cara dele não tenha aparecido, ele mandou a voz, porque a voz dele que 

move a gente e inspira esses meninos a se expressarem”.   

Na relação da apresentadora com a periferia e o movimento negro brasileiro é 

importante salientar outras duas presenças: a de Celso Athayde, fundador da Central 

Única das Favelas (CUFA) e um dos idealizadores da Liga de Blocos de Carnaval Afros 

do Rio de Janeiro; e a outra do Vovô do Ilê Aiyê, o primeiro bloco afro de carnaval 

criado em Salvador (BA), que afirmou que nunca viu “tanto negão na televisão, só no 

Esquenta!”. Tais elogios e considerações sobre o trabalho de Regina Casé em relação 

ao que ela desenvolveu com determinados programas acaba servindo de capital 

simbólico para circular por esses lugares e atuar como “parceira” na defesa por 

reconhecimento midiático da luta contra o racismo (por mais que muitas vezes essa 

abordagem venha camuflada pela palavra preconceito, a ser problematizado no tópico 

sobre as relações étnico-raciais). 

Outro destaque de depoimento enviado por vídeo foi do diretor de televisão da 

Rede Globo José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, conhecido como Boni, que a conhece 

desde pequena por conta da relação com seu pai Geraldo Casé, caracterizando-a como 

um “misto de atriz e repórter”, uma apresentadora que “participa do programa, fica ao 

lado das pessoas”. Esta é a deixa para mostrar as imagens das outras atrações 

apresentadas por Regina Casé (Brasil Legal [1995/1997], Minha periferia [2016] e 

Minha Periferia é o mundo [2007]), nas quais viajava pelo Brasil e pelo mundo 

“descobrindo” histórias e personagens interessantes. Algumas dessas pessoas exibidas 

no telão foram ao palco e rememoraram esses momentos, como Tom do Cajueiro do 

Brasil Legal, que exaltou: “viva Regina Casé e os personagens que ela descobriu”. 

Após relembrar esses momentos, Regina afirmou: “Em todos esses programas 

eu sempre quis trazer gente que nunca aparecia na televisão e eu só confirmei o que o 

Caetano já disse: gente é pra brilhar, não é pra morrer de fome” (grifos nossos). Caetano 

Veloso então canta a música Gente e aparecem no telão do palco imagens da 

apresentadora abraçando, beijando, conversando e dançando com as pessoas nos 

programas realizados ao longo de sua trajetória, ratificando sua fala afirmativa de uma 

                                                        
222 Segue a transcrição do áudio: “Regina Casé, saúde, prosperidade, harmonia. Sucesso nas empreitadas 

aí. É, pra quem, gente como nós, quem ama, ama, quem não ama, odeia né? Então essa vida é lutada, é 

isso aí, é uma guerra. Você é uma guerreira, é isso aí, vamos à luta. Presente de aniversário pra nós é 

saúde pra poder lutar. É isso aí!”. 
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artista que buscava mostrar na televisão um país que não era visto com destaque 

positivo. 

Com base nessas performances, podemos dizer que a apresentadora, ao mesmo 

tempo em que possui uma imagem positiva de mediação, ao promover encontros no 

estilo “tudo junto e misturado”, por outro lado assume uma postura que se aproxima de 

uma ideia de apaziguamento das diferenças e de conformação através da convivência 

harmônica entre classes sociais distintas, acomodando o conflito e a possibilidade de 

transformação das estruturas sociais. Essa chave de negociação utilizada, da 

harmonização dos conflitos aliada ao carisma da apresentadora, acaba deixando o 

público com dúvidas acerca da veracidade de sua atuação como mediadora, em alguns 

casos. Em seu próprio discurso, tanto no Esquenta!, quanto nos programas anteriores, 

Regina Casé ratifica a questão de ter “cara de pobre”, de “meio branca, meio preta, 

meio nordestina”, ou seja, o fato de ter um rosto comum que nunca seria de “mocinha” 

de novela, que problematizaremos no capítulo 6. 

Tais afirmações apelam para um contato mais direto com o público, afastando 

a ideia de uma artista intocável. Pelo contrário, a imagem que se busca construir é de 

alguém não só acessível ao povo, como de alguém que faz parte do mesmo, 

demonstrado através de hábitos culturais. Por outro lado, por estar numa classe 

socioeconômica privilegiada, ter uma rede de influência de celebridades e não ser de 

origem periférica, muitas vezes a apresentadora é questionada sobre seu lugar de fala e 

sua autoridade para discutir questões de territórios estigmatizados que não fazem parte 

de sua realidade social, não convivendo com as dificuldades enfrentadas nesses lugares, 

seja no interior de um estado ou na favela de uma capital, por exemplo. Observamos 

agora como essas ambiguidades são construídas e performadas nas redes sociais, 

principalmente no Instagram, onde Regina Casé tem um perfil público e verificado, 

amplamente utilizado através de publicações de fotos e vídeos diariamente. 

 

5.3 Construção da face pública: uma breve análise do perfil no Instagram 

Para pensar a construção de sua face pública, que estabelece, de certa forma, 

uma continuidade entre a atriz, a apresentadora e a personagem midiática como mulher, 

mãe, amiga, esposa e pessoa Regina Casé, partimos de uma publicação da 

apresentadora em seu perfil no Instagram do dia 20 de julho de 2017, na qual há a 

publicação de uma foto da mesma com uma mulher peruana, na qual elas estão vestidas 
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de maneira igual, fazendo um #tbt (do inglês throwback thursday, que significa algo 

como quinta-feira do passado, quando as pessoas geralmente publicam fotos antigas 

nesta rede social) de uma viagem ao Peru com a seguinte legenda: “eu camaleoa! Eu 

zelig!”223. 

 A referência é do filme Zelig (1983), de Woody Allen224, onde o personagem 

principal, Leonard Zelig, interpretado pelo próprio diretor, é uma pessoa que se adapta 

às situações e se transforma nas pessoas com quem convive, seja entrevistando, 

conversando ou interagindo, estando próximo a elas. Esse caso abordado no filme, 

conhecido como “camaleão humano”, intriga os especialistas que não conseguem 

desvendar a situação nem encontrar um diagnóstico. Essa capacidade de adaptação é 

característica do camaleão, animal que se camufla em situações de risco. Esse exemplo 

de publicação em rede social de forma pública é um elemento importante para a análise 

das performances da atriz e apresentadora e sua constante atualização em exibições de 

seu cotidiano, sendo o ambiente digital mais um local para sua atuação como artista e 

pessoa atualmente. 

 Em declaração de 2018225, Regina Casé falou sobre um programa no qual estava 

trabalhando, que, na época, não tinha data de estreia e acabou sendo cancelado, 

intitulado provisoriamente como Enlouquecer o algoritmo, que consistia na temática 

da tecnologia e comportamento, demonstrando como as relações sociais se 

transformaram através dos avanços tecnológicos. Ao ser perguntada sobre como sua 

vida foi modificada por tais mudanças, Regina afirmou ser uma pessoa muito curiosa 

que adora tirar fotos, então a tecnologia veio para facilitar a busca por determinados 

assuntos desconhecidos no Google e o registro de tantos momentos no Instagram. 

 A apresentadora revelou também que, no início do grupo de teatro Asdrúbal 

trouxe o trombone, em sua fase mais hippie, não havia muitos registros das viagens 

porque tirar fotos era considerado uma coisa da burguesia, o que não permitiu que ela 

guardasse, em fotografia, diversos momentos de andanças pelo país. Em determinado 

                                                        
223 Publicação disponível em: <https://www.instagram.com/p/BWyCvjzhqxa/> Acesso em 21 mai. 

2018. 
224 Matéria No filme Zelig Woody Allen faz uma fábula sobre a psicologia de massas do século XX. 

Disponível em; <https://www.revistaforum.com.br/no-filme-zelig-woody-allen-faz-uma-fabula-sobre-

a-psicologia-de-massas-do-seculo-xx/> Acesso em 21 mai. 2018. 
225 Entrevista “Sou um preto, de 16 anos” – Regina Casé se sente assim, também uma 

“neoabolicionista” e fala como dá “um puta trabalho” pro maquiador. Disponível em: 

<https://universa.uol.com.br/especiais/regina-case/index.htm#sou-um-preto-de-16-anos> Acesso em: 11 

jun. 2018. 

https://www.instagram.com/p/BWyCvjzhqxa/
https://www.revistaforum.com.br/no-filme-zelig-woody-allen-faz-uma-fabula-sobre-a-psicologia-de-massas-do-seculo-xx/
https://www.revistaforum.com.br/no-filme-zelig-woody-allen-faz-uma-fabula-sobre-a-psicologia-de-massas-do-seculo-xx/
https://universa.uol.com.br/especiais/regina-case/index.htm#sou-um-preto-de-16-anos
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momento, ela comprou uma câmera Polaroid e muitos filmes, que possibilitaram 

inúmeros registros nas viagens dos programas que gravava, que gerou inclusive um 

fotolivro chamado Já, com a seleção de fotos feitas por Giovanni Bianco e João 

Carrascoza. 

Percebemos ao longo da pesquisa que tem sido cada vez mais frequente o uso 

das redes sociais como extensão do trabalho226, para divulgação do mesmo e das causas 

dos amigos, por isso nesta seção destacamos algumas informações importantes do perfil 

no Instagram227 para a construção e ratificação da face pública de Regina Casé, em 

constante atualização de sua performance de mediação e de uma figura que valoriza a 

diversidade cultural. Lembrando, como registra a música de abertura do Esquenta! a 

ser analisada no próximo capítulo, Regina Casé constitui suas redes também porque “se 

liga, se encontra, faz conexão, twita”, fazendo alusão à interação em ambientes digitais. 

 Em geral, são compartilhados vídeos, fotos, textos, materiais de mídia, 

reportagens, capturas de telas, stories (vídeos de 15 segundos que inicialmente ficavam 

disponíveis aos seguidores por 24 horas, mas que atualmente podem ser salvas em uma 

pasta intitulada Destaques); de momentos pessoais em família, com registros de festas 

familiares, de aniversários, feriados (Natal, Ano Novo, Carnaval, Festa de São Jorge, 

dentre muitos outros), férias, viagens, encontros com amigos (grande parte composta 

por artistas famosos da música, teatro, televisão, artes plásticas etc.) e também de 

trabalhos realizados. Usualmente, os perfis no Instagram e no Twitter são atualizados 

                                                        
226 Em entrevista sobre sua personagem na novela Amor de mãe, Regina Casé revelou que interage com 

os fãs pelas redes sociais e que a música tema de Lurdes foi sugestão de um deles no Instagram. “O 

contato com os fãs é frequente através das redes sociais. Tanto que a música-tema de Lurdes – Onde 

Estará o Meu Amor, de Maria Bethânia – foi sugestão de um fã no Instagram. “Eu quero agradecer muito 

a ele. Era uma pessoa com quem eu nem converso, que apareceu na minha rede e me mandou uma 

mensagem dizendo ‘eu vi que você vai fazer a novela ‘Amor de Mãe’. Sabe qual música eu acho que 

poderia ser a sua? Aquela Onde Estará o Meu Amor. Combinaria tanto com a personagem procurando 

seu filho’”, lembrou a atriz, que seguiu a sugestão do seguidor. “Quando deu meia-noite, eu mandei essa 

sugestão para o [José Luiz] Villamarim, com o link da música e 30 minutos depois estava aprovado. Eu 

agradeço muito a ele, a ideia foi linda e quando a escuto me ajuda. Eu sou louca pela Maria Bethânia 

e ela foi uma das pessoas que mais insistiu para que eu voltasse a atuar. Ela sempre me disse que amava 

o meu programa, mas queria me ver como atriz. Esta música me embala, me carrega e puxa minha 

emoção”. Matéria Regina Casé adiou programa para viver heroína em Amor de Mãe. Disponível em: 

<https://rd1.com.br/regina-case-adiou-programa-para-viver-heroina-em-amor-de-mae/> Acesso em: 18 

jan. 2020. 
227 Disponível em: <https://www.instagram.com/reginacase/> Até 3 de março de 2020 haviam 5.622 

publicações, 1.6 milhões de seguidores, 1.668 seguindo. Descrição: Regina Casé Atriz e Apresentadora 

<http://www.reginacase.com.br/> As publicações são compartilhadas também em sua página no 

Facebook (com 3.243.640 de curtidas): <https://www.facebook.com/ReginaCase/> e perfil no Twitter 

(com 1.3 milhões de seguidores): <https://twitter.com/reginacase> 

https://rd1.com.br/regina-case-adiou-programa-para-viver-heroina-em-amor-de-mae/
https://www.instagram.com/reginacase/
http://www.reginacase.com.br/
https://www.facebook.com/ReginaCase/
https://twitter.com/reginacase
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com mais frequência e com conteúdos mais similares, buscando ainda uma 

aproximação maior com o público. 

 Podemos afirmar, a partir destas publicações, um aspecto de construção da 

persona Regina Casé a partir das referências de viagem, de deslocamentos, de alguém 

que circula por diversos territórios, seja no Rio de Janeiro, no bairro do Leblon (onde 

mora em um apartamento em frente à praia), em Mangaratiba - RJ, (onde tem um sítio, 

próximo à Ilha Grande, onde passeia com seu barco já mencionado em entrevista 

citada), em Salvador - BA (onde tem casa no bairro Santo Antônio Além do Carmo, 

perto do Centro Histórico), em São Paulo (onde as irmãs e alguns amigos moram). Em 

relação ao trabalho na televisão, já foram feitas postagens divulgando as reprises dos 

programas no Canal Viva228 (Esquenta! em 2018, Brasil Legal em 2014, os mais 

recentes), usando algumas hashtags, como por exemplo: #esquenta 

#tudojuntoemisturado #familiaesquenta etc. Atualmente, grande parte das publicações 

se refere ao trabalho como uma das protagonistas da novela das 21h intitulada Amor de 

Mãe, escrita por Manuela Dias e dirigida por José Villamarim, que abordaremos no 

final do capítulo 8. 

 Além de muitas publicações sobre o contato com a natureza, no mar e na 

floresta, por exemplo, podemos perceber a participação em muitos eventos culturais, 

shows, exposições, lançamentos de livros e filmes, aniversários, casamentos, 

mostrando a circulação em diversos ambientes e tendo contato com uma rede de amigos 

estrelada, dentre eles: Gilberto Gil, Caetano Veloso, Maria Bethânia, Glória Maria, 

Adriana Varejão, Vik Muniz, Bela Gil, Ivete Sangalo, Zeca Pagodinho, Fernanda 

Montenegro, Paulo Gustavo, Lázaro Ramos, Taís Araújo, Preta Gil, Eliane Dias, Bruno 

Gagliasso, Giovanna Ewbank etc.; personalidades229 recorrentes na vida da artista de 

acordo com o conteúdo digital exposto aos seguidores. 

 Outra característica a ser destacada, além da relação de amor e amizade com 

essas pessoas, está a questão da intimidade e a linha tênue que separa a sua vida privada 

da vida pública, em gravações de programas; já que em muitas declarações Regina Casé 

afirmou que o programa Esquenta! era uma festa na casa dela, só que transportada para 

                                                        
228 Canal de televisão por assinatura pertencente ao grupo Globosat, que exibe reprises dos programas 

da Rede Globo. 
229 A relação com outras celebridades não se restringe somente aos artistas brasileiros e residentes aqui, 

como observamos nas publicações nas redes sociais e entrevistas, tanto dela como de outras pessoas. 

Destacamos o cineasta Pedro Almodóvar, o diretor criativo Giovanni Bianco, o produtor musical Diplo 

etc. 
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o estúdio da Rede Globo230. Somado a isso, destacam-se ainda a irreverência e 

espontaneidade associadas à figura da apresentadora, por se expressar de maneira 

coloquial na interação com as pessoas, que envolve também contato físico e 

demonstrações de carinho, como beijos e abraços, sendo conhecidas ou não. Embora 

nem sempre essa estratégia tenha o efeito pretendido, como no episódio da foto postada 

por Carolina Dieckmann (a ser analisada no item sobre o filme Que horas ela volta?), 

em geral o significado partilhado é a imagem de uma pessoa acessível a todas as classes 

sociais, que circula por uma rede de contatos e afetos, por mundos diferentes com igual 

desenvoltura e familiaridade, estando de férias em Nova York, passeando pelas ruas de 

Paris ou fazendo compras na SAARA no Rio de Janeiro. 

Após esse apanhado geral de sua face pública construída, apontamos através do 

recorte interseccional outros fatores e exemplos que corroboram para a construção das 

performances de Regina Casé enquanto artista, problematizando aqui as questões de 

opressão relacionadas à classe, raça e gênero. Os próximos capítulos foram intitulados 

de acordo com uma frase não tão recente e que já foi parcialmente título de dissertação 

e livro que servem de referência para esta tese, mas que continua atual para se pensar a 

construção de uma trajetória pautada na ideia de mediação entre o que é diferente: 

“Tenho essa cara de pobre, meio branca, meio preta, meio nordestina. Eu não ia fazer 

a mocinha da novela”. São muitos os sentidos presentes nesta afirmação, que carrega 

grande parte do que é defendido e justificado em termos de escolhas profissionais, seja 

por ter um fenótipo socialmente subalternizado e/ou por em geral não ser escolhida para 

ser uma protagonista que represente um padrão hegemônico de beleza, construindo 

assim uma performance, que, por conter estereótipos, também é impactada pela 

colonialidade do ser. 

 Os teóricos do grupo Modernidade e Colonialidade já traziam no debate sobre 

o sistema-mundo moderno/colonial/racista/patriarcal a relação entre opressões de 

classe, gênero e raça e suas imbricações, utilizando inclusive como referências algumas 

feministas chicanas e negras. Considerando o contexto brasileiro onde raça e gênero 

estruturam classe, entendemos que tais categorias são inseparáveis, divididas aqui nesta 

parte apenas para fins metodológicos, pois compreendemos que elas se atravessam 

mutuamente, conformando as posições dos sujeitos. Lembramos ainda que outros 

                                                        
230 Publicação do dia 3 de março de 2018: “Interrompendo meus presentes de aniversário, lembro que 

hoje às 19h30 no Canal VIVA tem #Esquenta. Gente, já repararam como a minha festa de aniversário 

parece o Esquenta, e o Esquenta parece a minha festa de aniversário??? Kkkkk. Vamos matar a saudade?” 
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marcadores de opressão são fundamentais para os lugares de fala, tais como 

territorialidade, sexualidade, religiosidade, geracionalidade etc, complexificando ainda 

mais as análises seguintes. 
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CAPÍTULO 6 – Classe como eixo interseccional - “Tenho essa cara de pobre” 

 

Neste capítulo, apontamos para essa construção de que, apesar de pertencer a 

uma classe econômica alta se comparada à maioria da população, Regina Casé performa 

e assume constantemente uma “cara de pobre”, afirmando diversas vezes esse aspecto 

ao longo de sua trajetória. Para tanto, no item 6.1 “Alô Regina! É tão gente fina que 

sabe chegar em qualquer esquina, lá na cobertura, na laje ela está”, investigamos a 

letra da música de abertura do programa Esquenta!, além da personagem Regina Ralé, 

uma paródia do extinto programa Pânico na TV, interpretada pelo humorista 

Wellington Muniz. Já no item 6.2 “Rainha da diversidade”, analisamos sua 

participação na cerimônia de abertura das Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016 e a 

consequente repercussão na imprensa internacional. Por último, no item 6.3 “Ela 

parece uma empregada mesmo”, recuperamos algumas personagens consideradas 

populares que Regina Casé interpretou no cinema brasileiro nos filmes Eu, tu, eles 

(2000), Made in China (2014) e Que horas ela volta? (2015), além de comentar os 

papéis mais recentes em Três Verões (2019) no cinema e na novela Amor de Mãe (2019) 

na televisão. 

Iniciamos o embasamento teórico sobre classe social a partir do entendimento 

de Karl Marx e Friedrich Engels, intelectuais europeus do século XIX que deixaram 

trabalhos relevantes para a emancipação dos sujeitos, a serem apropriados em diversos 

contextos do mundo. Aproveitamos para defender aqui que nossa concepção de 

descolonização do pensamento não é aquela que descarta todas as produções 

intelectuais vindas de países do norte global, pois sabemos reconhecer a importância de 

determinados legados de luta pela emancipação dos sujeitos explorados. 

Como método, tais autores desenvolveram o materialismo histórico dialético, 

uma metodologia que, a partir da realidade material, debate as condições de vida dos 

sujeitos através de uma teoria empírica, de uma práxis. Sabemos que o debate sobre 

classe é extenso e polêmico e não entraremos nessa discussão de maneira 

aprofundada231, o que nos interessa ressaltar é a existência de uma estrutura social em 

que a classe trabalhadora é oprimida pela classe que detém os meios de produção, 

                                                        
231 São muitos os ensinamentos do debate marxista sobre práxis, dialética, socialismo, materialismo 

histórico, dentre outros conceitos e temas, que pretendemos continuar pesquisando futuramente, 

objetivando a continuidade do pensamento crítico no campo da comunicação. 



196 
 

seguindo a dinâmica do capitalismo enquanto sistema produtivo que gera opressões de 

todos os tipos. 

Para tanto, também utilizamos referências da história, sociologia e filosofia que 

tem por base os pensamentos de Marx e Engels, como Stuart Hall e Angela Davis, além 

de pesquisadores contemporâneos que, com seus trabalhos de divulgação científica do 

marxismo no Youtube, tem mostrado uma aproximação didática sobre temas 

complexos através das redes sociais, destacamos principalmente Sabrina Fernandes232, 

Jones Manoel233, Tempero Drag234 e o podcast Revolushow235. 

Conforme Marx e Engels afirmam no início do Manifesto do Partido 

Comunista: “A história de toda a sociedade até hoje tem sido a história das lutas de 

classes”, defendendo a centralidade da luta de classe e seus embates em busca da 

libertação dos oprimidos pelo capital. Nessa disputa central, estão colocados, de um 

lado, os capitalistas/burgueses e de outro, os trabalhadores/proletários, e para definir 

tais categorias, trazemos uma nota de rodapé de Engels à edição inglesa do Manifesto, 

de 1888: 

Por burguesia entende-se a classe dos capitalistas modernos, 

proprietários dos meios de produção social e empregadores do 

trabalho assalariado. Por proletariado, a classe dos trabalhadores 

assalariados modernos, os quais, não tendo meios próprios de 

produção, estão reduzidos a vender sua força de trabalho para 

poderem viver (MARX e ENGELS, 2015). 

 

                                                        
232 “O Tese Onze é um canal focado em debater o senso comum, trazer pontos sobre sociologia e política, 

e acumular bagagem pra transformar o mundo. Apesar do conteúdo ser embasado em pesquisa, não se 

trata de um canal preparatório de conteúdo educacional, mas de informação e formação política. O canal 

é inteiramente produzido por Sabrina Fernandes, doutora em sociologia, feminista marxista, 

ecossocialista e vegana. É autora do livro ‘Sintomas Mórbidos: a encruzilhada da esquerda brasileira’”. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/channel/UC0fGGprihDIlQ3ykWvcb9hg/featured> Acesso 

em: 14 jan. 2020. 
233 Jones Manoel é professor de história, mestre em Serviço Social e, além do canal no Youtube, 

participa do podcast Revolushow. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/channel/UC02coXfDPjEmU8uDT2G8Z2A/featured> Acesso em 14 jan. 

2020. 
234 “Meu nome é Rita Von Hunty. Além de drag queen, também sou esposa, mãe de dezesseis crianças 

e dona de lar. Lavo, passo, cozinho... eu disse COzinho, seu pervertidinho. Venha comigo provar o 

Tempero Drag!”. Disponível em: <https://www.youtube.com/channel/UCZdJE8KpuFm6NRafHTEIC-

g/featured> Acesso em 14 jan. 2020. 
235 “Irreverência, socialismo e tudo que há de bom na esquerda. Estes foram os ingredientes escolhidos 

para criar um podcast esquerdaralho. Mas o professor Karl Marx, acidentalmente, acrescentou um 

ingrediente extra na mistura: O elemento que quer destruir a exploração do homem pelo homem! E assim 

nasceram os podcasters do Revolushow, usando seus ultra-super poderes, Zamiliano, João Carvalho, 

Larissa Coutinho, Jones Manoel e Diego Miranda, têm dedicado suas vidas combatendo a falta de bom 

senso, e as forças do Capital! Proletários e povos oprimidos do mundo, uni-vos!!”. Disponível em: 

<https://revolushow.com/> Acesso em: 14 jan. 2020. 

https://www.youtube.com/channel/UC0fGGprihDIlQ3ykWvcb9hg/featured
https://www.youtube.com/channel/UC02coXfDPjEmU8uDT2G8Z2A/featured
https://www.youtube.com/channel/UCZdJE8KpuFm6NRafHTEIC-g/featured
https://www.youtube.com/channel/UCZdJE8KpuFm6NRafHTEIC-g/featured
https://revolushow.com/
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Ressaltamos que a classe trabalhadora é definida não só como conjunto de 

pessoas que vivem da venda da sua força de trabalho por meio do salário, mas também 

como sujeito histórico (MATTOS, 2019). Nesse embate desigual entre burguesia e 

proletariado, não estamos nos referindo apenas a questões econômicas, mas 

principalmente simbólicas. Em A ideologia alemã, Marx e Engels atentam para o fato 

de que a ideologia dominante, além de afetar a realidade material, também atua 

diretamente no cultural: 

A crítica feita pelo marxismo à propriedade privada dos meios de 

produção da vida humana dirige-se, antes de tudo, às suas 

consequências: a exploração da classe de produtores não-possuidores 

por parte de uma classe de proprietários, a limitação à liberdade e às 

potencialidades dos primeiros e a desumanização de que ambos são 

vítimas. Mas o domínio dos possuidores dos meios de produção não 

se restringe à esfera produtiva: a classe que detém o poder material 

numa dada sociedade é também a potência política e espiritual 

dominante (QUINTANEIRO, 2009, p. 41). 

 

Dessa maneira, o padrão do que deve ser seguido, idealizado e almejado sempre 

parte das classes dominantes, como hábitos simples do cotidiano, valores familiares, 

modelos de beleza, formas de consumo etc., moldando a visão de mundo dos 

dominados. Se em geral o que é mais valorizado está associado à burguesia, por que 

percebemos na trajetória de Regina Casé uma performance em que tenta se aproximar 

da classe subjugada? Mesmo não sendo burguesa ou fazendo parte da burguesia, logo 

detentora dos meios de produção, Regina Casé trabalha para uma emissora televisiva 

completamente aliada aos valores capitalistas, uma vez que compõe a indústria cultural, 

e atua como uma persona pública que se identifica com os valores da classe 

trabalhadora. Veremos ao longo deste capítulo, portanto, como a mulher-máquina, já 

discutida na segunda parte da tese, funciona para manutenção do domínio burguês e, ao 

mesmo tempo, sofre com a colonialidade do ser ao se vincular a uma cara de pobre, 

logo ridicularizada em seus modos de estar no mundo, através de trejeitos, figurinos e 

gostos236. 

Problematizamos, inclusive, esse estereótipo de pobre, afinal, o que significa ter 

essa cara em um país tão desigual? Vale ressaltar que diferentemente de raça e gênero, 

onde existem alguns marcadores de fenótipo para que se defina determinada identidade 

(cor da pele e órgãos reprodutores, por exemplo), para pensar classe não existe alguma 

                                                        
236 Sobre a complexidade da luta de classes na arena cultural, indicamos o trabalho de Paulo Guajanigo 

(2012), ao debater que não existe separadamente uma cultura burguesa versus uma cultura proletária, 

mas sim um embaraçamento destas fronteiras. 
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especificidade no corpo dos sujeitos, mesmo que construída socialmente, que possa de 

alguma maneira justificar tal marcador. Não defendemos uma visão essencialista de 

raça e gênero apenas por ter alguma relação com um aspecto ligado ao corpo humano, 

como debateremos nos próximos capítulos, mas queremos destacar o poder simbólico 

de uma construção social sem qualquer ancoragem no que é “natural”. 

Trazemos essa discussão237 a partir de Homi Bhabha quando o autor debate a 

ideia de metáfora e metonímia considerando as reflexões de Frantz Fanon que entende 

a pele como uma parte do todo, tensionando a questão racial com seu olhar de homem 

negro martinicano. Nessa temática, vale ressaltar ainda um trecho de Stuart Hall, 

quando o autor fala sobre raça, afirmando a diferença que existe em relação à questão 

de classe, já que “o nível genético não é imediatamente visível” (HALL, 2003, p. 66). 

Questionamos, portanto, a naturalização de um estereótipo sem um vínculo específico 

com algum marcador do corpo humano. 

Na análise em questão, esta associação a uma cara de pobre brasileira se dá 

principalmente pela ideia de mistura que resultou em traços indígenas e nordestinos, 

povos historicamente subalternizados e, portanto, considerados pobres. Dentro dessa 

construção fenotípica, destacamos o formato da cabeça e do rosto, a cor da pele, a 

textura dos cabelos, a cor dos olhos, o modo de falar e andar etc. Tais aspectos 

subjetivos, reunidos em uma figura que declara não poder ser a mocinha da novela, 

serão considerados em suas complexidades. 

Falando mais especificamente do caso do Nordeste, é bastante sintomática a 

desigualdade que atinge o país também em suas territorialidades, sendo inúmeras vezes 

inferiorizado em relação ao Sul e Sudeste brasileiros, onde há maior concentração de 

renda. O contexto brasileiro de desigualdade social é alarmante, com um aumento da 

concentração de renda em 2018238 e vários índices graves sobre como essa distribuição 

de rendimentos é discrepante levando em consideração a região do país239. Dessa 

maneira, debater classe torna-se cada vez mais fundamental em todos os campos de 

                                                        
237 Esse debate já foi levantado em sala de aula diversas vezes pela professora Ana Lucia Enne quando 

da discussão do texto de Homi Bhabha, a quem agradecemos a importante reflexão. 
238 Matéria Aumenta desigualdade social no país, revela pesquisa do IBGE. Disponível em: 

<https://www.anfip.org.br/geral/aumenta-desigualdade-social-no-pais-revela-pesquisa-do-ibge/> 

Acesso em: 21 nov. 2019. 
239 Matéria PNAD Contínua 2018: 10% da população concentram 43,1% da massa de rendimentos do 

país. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-

noticias/releases/25700-pnad-continua-2018-10-da-populacao-concentram-43-1-da-massa-de-

rendimentos-do-pais> Acesso em: 21 nov. 2019. 

https://www.anfip.org.br/geral/aumenta-desigualdade-social-no-pais-revela-pesquisa-do-ibge/
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/25700-pnad-continua-2018-10-da-populacao-concentram-43-1-da-massa-de-rendimentos-do-pais
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/25700-pnad-continua-2018-10-da-populacao-concentram-43-1-da-massa-de-rendimentos-do-pais
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/25700-pnad-continua-2018-10-da-populacao-concentram-43-1-da-massa-de-rendimentos-do-pais
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pesquisa, nos mais variados objetos de estudo, para que se pense em mudanças sociais 

estruturais. 

Começamos o primeiro item com uma música que traz definições relevantes 

dessa trajetória artística de Regina Casé, funcionando como um discurso oficial que nos 

ajuda a pensar pelo viés de classe, vendo como a mediação entre mundos diferentes - 

para não dizer opostos, ainda que dialéticos – foi sendo construída ao longo dos últimos 

anos, em uma espécie de conciliação harmônica de classes, logo, sem conflitos, entre 

dominantes e dominados, exploradores e explorados, colonizadores e colonizados, 

mantendo a conjuntura de desigualdade. 

 

6.1 “Alô Regina! É tão gente fina que sabe chegar em qualquer esquina, lá na 

cobertura, na laje ela está” 

Como síntese de uma trajetória pautada na mediação, seguimos com a análise 

da letra da música de abertura do programa Esquenta!240, chamada Esquenta (Samba 

da Regina)241, que, ao traçar um perfil da apresentadora, revela características 

marcantes e importantes para as performances de Regina Casé e a construção dessa 

figura pública ambivalente, que busca preservar sua fachada (GOFFMAN, 2011): 

Alô Regina! / É tão gente fina que sabe chegar / Em qualquer esquina 

/ Lá na cobertura, na laje ela está / É quem domina Porque tem a 

sina de ser popular... alô /Alôôôô rainha / Se vai ter churrasco, 

feijão, vatapá / Vai pra cozinha / Tem coisa gostosa de todo lugar / 

Traz a farinha! / O camarão seco, o jambu e o fubá / E faaaaaaz 

verão / E hoje é domingo / Dia que o povão... agita! / Se liga, se 

encontra, faz conexão, twita / Ou pra se dar bem, / Ou pra botar 

alguém na fita / Bateria arrebenta, todo mundo comenta, / Que feito 

pimenta, o programa domingo esquenta. (2x) / Regina de janeiro, 

fevereiro e março... (2x) / Alô, alô... (grifos nossos) 

 

 Composta por Arlindo Cruz e Gilberto Gil, a música apresenta diversos 

elementos que constroem determinadas performances da apresentadora já 

mencionadas. A circularidade por diferentes territórios é uma delas, quando é afirmado 

que ela “sabe chegar em qualquer esquina” e está presente tanto na “cobertura” 

(associada a apartamentos da elite socioeconômica) quanto na “laje” (espaço 

                                                        
240 O debate sobre a letra desta música foi inicialmente realizado na dissertação de mestrado que serve 

de referência aqui, com um olhar mais atualizado e crítico. 
241 Esquenta (Samba da Regina), letra disponível em: <https://www.letras.mus.br/arlindo-

cruz/1834406/> Acesso em: 14 jan. 2020. 

https://www.letras.mus.br/arlindo-cruz/1834406/
https://www.letras.mus.br/arlindo-cruz/1834406/
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comumente referenciado a favelas, periferias e comunidades brasileiras, que funcionam 

como ambiente de socialização das classes desprivilegiadas). Outro elemento 

importante é a “sina de ser popular”, que reforça a ideia de alguém que circula por 

diferentes lugares, e é bem recebida em todos eles, porque faz sucesso, é reconhecida 

e, mesmo assim, “gente fina”, sinônimo de quem é agradável. Aqui temos um ponto no 

qual sua mediação por diferentes classes é exposta e colocada como positiva, sem 

problematizar a existência das mesmas. É curioso notar que mesmo sendo popular sua 

imagem também é identificada como rainha, fator a ser discutido mais à frente. 

As comidas citadas, consideradas populares em várias regiões do país como o 

churrasco, feijão, vatapá, farinha, camarão seco, jambu, fubá e pimenta remetem a esse 

universo de almoço de domingo, com a família reunida e a refeição funcionando como 

fator agregador. Tais alimentos são associados também ao povo pobre e trabalhador, 

seja em refeições cotidianas e/ou comemorativas. Esse caráter de encontro do domingo 

também aparece em o “dia que o povão agita!”, referência ao cotidiano das classes 

trabalhadoras, com as quais o programa se associa, que, em condições minimamente 

dignas de trabalho, folgam neste dia. 

Vale ressaltar que a palavra “povão” carrega um sentido que está relacionado 

não só a grande quantidade de pessoas, mas também o de ser pobre, no sentido 

pejorativo, que muitas vezes é utilizado para desqualificar pessoas e/ou práticas. Há 

também as menções ao “se ligar, se conectar e twitar”, fazendo referência também à 

interação realizada na internet através das redes sociais (OLIVEIRA, 2015), ampliada 

consideravelmente nos últimos anos. 

Como último destaque da música, temos a frase “Regina de janeiro, fevereiro e 

março”, apontando a ideia inicial do programa de ser exibido apenas nos meses do 

verão brasileiro como uma preparação para o carnaval, e que poderia ter sido o nome 

do mesmo, pois inicialmente foi exibido nos meses mencionados. Tal trecho faz 

referência também à outra música de Gil, Aquele abraço, com o trecho “O Rio de 

Janeiro, fevereiro e março” e o “Alô, alô”, que, em sua letra, remete a Chacrinha, o 

“velho guerreiro”, figura fundamental para a performance de Regina Casé desenvolvida 

no programa, não só através dos figurinos, mas também da interação com a plateia 

(OLIVEIRA, 2015). 

Essa música de 2010, apesar de pequena, faz um apanhado geral de valores 

defendidos pela apresentadora ao longo de sua trajetória, não apenas na carreira 

televisiva, mas também nas personagens do teatro e do cinema, performando alguém 
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que circula entre todas as classes e tem boa aceitação entre elas, a princípio. Tais 

características funcionam como uma constante atualização e reprodução de 

determinados efeitos de sentido (GOFFMAN, 2011), como já vimos, pois apesar de 

estar em uma posição socioeconômica privilegiada, Regina Casé possui um capital 

cultural que permite acessar às classes populares e suas práticas cotidianas, 

incorporando uma persona que não ressalta tais desigualdades. 

Ressaltamos ainda na temática da atração dominical mais recente uma 

personagem chamada Regina Ralé, interpretada por Wellington Muniz (Ceará), do 

programa Pânico na Band242 em 2013, que chegou a participar de um episódio do 

Esquenta!, incorporando a sátira ao promover o encontro das duas apresentadoras no 

palco da atração em 2015243. A sátira ao programa dominical era o Ixxxkenta, fazendo 

referência ao sotaque carioca da apresentadora, que também tinha paródia da música de 

abertura: “Chegou Regina, é mais colorida que um abadá, nada combina, sua 

cobertura é de frente pro mar, com três piscina, na periferia ela não vai morar / 

Quando eu como pimenta, hemorróida arrebenta, eu digo que não arde, mas na 

realidade ixxxkenta” (grifos nossos). 

Nesse pequeno trecho, destacamos algumas críticas que a apresentadora tem 

recebido ao longo dos anos de carreira artística, como uma mulher que se veste de 

maneira inadequada por ser colorida e estampada, e que, apesar de defender e pautar as 

favelas e periferias na televisão brasileira, continua morando em uma cobertura na zona 

sul do Rio de Janeiro, apontando uma possível contradição do lugar de mediação que 

ocupa. Tal contradição apontada diz respeito à classe social que ocupa e suas práticas 

de fruição e consumo que muitas vezes são incompatíveis com o popular que defende. 

Além do figurino, cabelo, maquiagem e elementos de cena como microfone 

característicos, na paródia Ixxxquenta, havia execuções de músicas e imitações de 

artistas que frequentavam o programa, como Belo, Bonde da Madrugada, Daniela 

Mercury, Falcão244, Arlindo Cruz, Gustavo Lima, Luan Santana, Seu Jorge, dentre 

                                                        
242 Sabemos que tal programa de humor foi polêmico, misógino, LGBTfóbico e racista ao longo de sua 

existência e não estamos aqui para fazer julgamento de valor do mesmo, porém a menção se faz 

necessária já que a atração era grande sucesso de público, exibido na televisão aberta, e moldava muito 

do que era debatido por uma parcela considerável da juventude brasileira na época. 
243 Esquenta! tem início com presença ilustre de Regina Ralé. Disponível em: 

<https://globoplay.globo.com/v/4380544/> Acesso em: 14 jan. 2020. 
244 Regina Ralé comanda o Ixxxkenta - Pânico Melhores de 2013. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=SWnCJrii9FI> Acesso em: 14 jan. 2020. 

https://globoplay.globo.com/v/4380544/
https://www.youtube.com/watch?v=SWnCJrii9FI
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outros245, reproduzindo a dinâmica de receber convidados e transmitir as legendas das 

apresentações musicais. Gravado em um estúdio com chroma key, vemos ainda 

imagens de plateia de um programa de auditório sendo projetadas ao fundo das cenas 

reconstituídas da atração com o sofá dos convidados e os integrantes da roda de samba, 

funcionando como um quadro dentro do programa humorístico Pânico, que 

inicialmente era veiculado na Rede TV e posteriormente foi exibido na Rede 

Bandeirantes. A personagem Regina Ralé também aparecia em outros quadros do 

programa, como a cobertura de eventos sociais com celebridades, acompanhada de 

outros personagens da atração humorística. 

Na participação de Regina Ralé no Esquenta!, destacamos seu figurino com 

blusa dourada e estampa de onça, fazendo os trejeitos da apresentadora, que iniciou o 

programa dizendo que não iria apresentar naquele dia mas que ia ser substituída por 

alguém que não deixaria o público sentir a diferença. Regina Ralé faz a entrada do 

programa com a música-tema dançando no palco e, após essa abertura, Regina Casé diz 

estar muito feliz em receber a Regina Ralé, analisando os acessórios da personagem e 

revelando gostar de ser zoada assim, “com nível”, destacando os detalhes da produção 

empenhada na imitação fiel à original. 

As duas Reginas interagem com o público e a roda de samba, uma rindo da 

outra. Regina Casé pede um partido alto para Regina Ralé, respondido por Xandy de 

Pilares: “Essa Regina Ralé, ela arrebenta na estampa, descobri que tô sendo enganado, 

quando vi Regina descendo a rampa”, e Arlindo Cruz: “Essa Regina Ralé é fajuta, ela 

não está legal, todo mundo está amando a Regina original”. Tais versos jocosos ficam 

ambíguos sobre a aprovação ou não de Regina Ralé. 

Ao ser convidada para descer a rampa do estúdio com o Bonde da Madrugada 

dançando funk, Regina Ralé responde: “Adoro bonde, metrô, mas tenho carro 

importado, adoro ar-condicionado (…)”, observada por Regina Casé, que ri. Neste 

momento, percebemos, através do humor, uma tentativa de derrubar a máscara e 

arranhar a fachada (GOFFMAN, 2011) de Regina Casé, declarando em tom de 

brincadeira, com um trocadilho do bonde enquanto grupo musical e como meio de 

transporte, que a apresentadora gosta de metrô, um transporte popular, mas circula pela 

cidade de carro importado com ar-condicionado. Pensando o transporte público e a 

                                                        
245 Ixxxkenta Regina Rale - Panico na Band - (07/04/13) Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=hs_RGwIpofA> Acesso em: 14 jan. 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=hs_RGwIpofA
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mobilidade na cidade, não só no Rio de Janeiro mas em vários lugares do país, esse 

ponto também está associado à questão de classe e desigualdade, diferenciando quem 

tem carro para se locomover de maneira independente e quem depende do transporte 

precarizado.   

A participação termina com as duas cantando, dançando e se abraçando no palco 

do programa, com uma declaração da apresentadora original: “Gente, há muito tempo 

que eu queria convidar a Regina Ralé pra vir ao Esquenta!. Minha roda, meu elenco 

morre de rir, eu também, adoro ser zoada por ela”, sendo retrucada por Ralé, que diz: 

“eu não te imito, eu te homenageio”, antes de sair do palco como se tivesse entalada na 

porta, observada por todos do programa, que riem. 

No momento posterior em que conversa no palco com o ator Wellington Muniz, 

Regina Casé afirma: “Há muito tempo que eu queria que você viesse aqui, todo mundo 

me pedindo 'chama a Regina Ralé', e todo mundo me perguntava 'você fica bolada 

porque ele te imita?'. Eu respondia 'não'. Ele faz o negócio certo, direito, o microfone, 

a roupa, e eu morro de dar risadas”246. Nesta declaração, a apresentadora aprova a 

imitação elaborada, alegando que muitas pessoas pediam para esse encontro acontecer. 

Essa recepção aparentemente positiva, enquadrada nos moldes do Esquenta!, pode 

indicar o que Goffman denomina como neutralização de incidentes, quando se tenta 

preservar a própria fachada (GOFFMAN, 2011). 

Nesta breve aparição, em consonância com a observação de outros momentos 

do quadro Ixxxkenta no Pânico na Band, podemos observar alguns aspectos que 

constroem uma caricatura de Regina Casé, exaltando determinados pontos para se fazer 

humor247, como a linguagem festiva e animada na interação com a plateia, um 

vocabulário informal, o figurino espalhafatoso, o jeito de andar como se tivesse 

dificuldade de usar salto alto, o corpo fora dos padrões estéticos de beleza, sendo 

                                                        
246 Regina Casé recebe Ceará e declara: “Morro de dar risada com Regina Ralé”. Disponível em: 

<https://televisao.uol.com.br/noticias/redacao/2015/08/09/regina-case-recebe-ceara-e-declara-morro-

de-dar-risada-com-regina-rale.htm?mobile> Acesso em: 14 jan. 2020. 
247 Não vamos entrar no mérito de ser efetivamente engraçado ou não, mas destacamos que o sentido 

era humorístico para fazer rir, afinal se tratava de um programa de paródias e sátiras relacionadas à 

cultura brasileira, seus artistas e situações contemporâneas que estavam ocorrendo na época em diversas 

áreas. Destacamos um exemplo de “piada” no quadro Ixxxkenta contada por Regina Ralé: “Tem alguém 

na plateia que veio me pedir uma casa como se fosse sinônimo de felicidade. A vantagem de você ser 

um sem-teto, é que você nunca leva desaforo pra casa”. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=5kwHAwy6UFI> Acesso em: 14 jan. 2020. Ao final do quadro, 

quando voltam para o estúdio, Emílio Surita, um dos apresentadores do Pânico, comenta: “Eu não sei 

qual o programa mais freak de televisão brasileira, se esse aqui do Pânico ou o da TV Globo”, 

demonstrando sua dúvida sobre qual das duas atrações era mais esquisita.   

https://televisao.uol.com.br/noticias/redacao/2015/08/09/regina-case-recebe-ceara-e-declara-morro-de-dar-risada-com-regina-rale.htm?mobile
https://televisao.uol.com.br/noticias/redacao/2015/08/09/regina-case-recebe-ceara-e-declara-morro-de-dar-risada-com-regina-rale.htm?mobile
https://www.youtube.com/watch?v=5kwHAwy6UFI
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considerada feia248, a relação com o samba, elementos que geralmente são associados 

às classes populares e não às classes burguesas. 

Não vamos discutir se a aprovação da paródia é verdadeira ou não249, mas 

ressaltamos como, em grande medida, a ridicularização da figura pública Regina Casé 

é representativa de um humor que se pauta em rir de quem já é historicamente oprimido. 

Nesse caso, não especificamente da apresentadora e atriz, que apesar de performar uma 

determinada cara de pobre, definitivamente não é. Essa análise foi desenvolvida 

justamente para entender a complexidade das representações, nesse caso de alguém que 

performa uma pobre e, por isso, é ridicularizada, acentuando assim como o classismo 

na sociedade é parte fundamental da colonialidade do ser, que subalterniza o que é 

popular. Tal exaltação do popular de Regina Casé se torna, portanto, material para sua 

própria ridicularização, que, não afetando diretamente a artista, acaba depreciando a 

maioria da população brasileira. Seguimos no próximo tópico abordando mais uma 

representação complexa, dessa vez uma breve performance em um evento internacional 

de grande porte ocorrido no Rio de Janeiro. 

 

6.2 “Rainha da diversidade” 

 Destacamos a participação de Regina Casé na abertura das Olimpíadas Rio 

2016250, pois parte da fala da apresentadora reflete um dos lemas do Esquenta! que 

enaltece a concepção do “tudo junto e misturado” e representa simbolicamente sua 

trajetória: “Estamos aqui para celebrar nossas semelhanças e principalmente celebrar 

nossas diferenças”251, problematizada aqui pelo viés de classe. Ao analisar a rápida 

                                                        
248 Tal aspecto era mencionado em algumas edições do quadro, fazendo “piadas” sobre sua aparência. 

Wellington Muniz, na época em que se caracterizava como Regina Ralé, mostrou o passo a passo para a 

transformação, que incluía uma prótese no queixo e uma dentadura. 
249 “Ao UOL, a própria apresentadora da Globo aprovou a brincadeira e revelou que deu risada ao ver a 

imitação de Wellington Muniz, o Ceará. ‘Outro dia me mostraram, dei risada, adorei ver como está 

caprichado’, disse Regina Casé. (...) Para ela, o quadro humorístico só demonstra que o ‘Esquenta’ 

verdadeiro está fazendo sucesso. ‘Fizeram uma super produção para imitar a gente. Só se faz paródia do 

que é sucesso. Isso só comprova a popularidade do 'Esquenta'’, afirmou”. Disponível em: 

<http://televisao.uol.com.br/noticias/redacao/2013/03/08/regina-case-aprova-satira-do-panico-e-diz-

que-riu-com-imitacao.htm?mobile> Acesso em: 14 jan. 2020. 
250 As discussões iniciais sobre essa participação na cerimônia de abertura das Olimpíadas no Brasil 

foram apresentadas no artigo O perigo da história única na abertura das Olimpíadas Rio 2016 - uma 

breve análise do discurso de celebração das diferenças da “rainha da diversidade” Regina Casé no VII 

Seminário de Pesquisas em Mídia e Cotidiano em 2018. 
251 Matéria Cerimônia de abertura da Rio 2016 emociona com história dos povos brasileiros. 

Disponível em: <http://oglobo.globo.com/esportes/cerimonia-de-abertura-da-rio-2016-emociona-com-

historia-dos-povos-brasileiros-19864341#ixzz4LT5J4CDF> Acesso em 27 set. 2016. 

http://televisao.uol.com.br/noticias/redacao/2013/03/08/regina-case-aprova-satira-do-panico-e-diz-que-riu-com-imitacao.htm?mobile
http://televisao.uol.com.br/noticias/redacao/2013/03/08/regina-case-aprova-satira-do-panico-e-diz-que-riu-com-imitacao.htm?mobile
http://oglobo.globo.com/esportes/cerimonia-de-abertura-da-rio-2016-emociona-com-historia-dos-povos-brasileiros-19864341#ixzz4LT5J4CDF
http://oglobo.globo.com/esportes/cerimonia-de-abertura-da-rio-2016-emociona-com-historia-dos-povos-brasileiros-19864341#ixzz4LT5J4CDF
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performance da artista nesta celebração, descrevendo alguns momentos da festa, 

observamos mais uma vez essa circulação afirmativa entre mundos diferentes, nesse 

caso, classes distintas252. 

A cerimônia ocorreu no dia 5 de agosto de 2016 no Estádio Maracanã (RJ), com 

a presença de diversos artistas brasileiros de renome internacional e também novos 

talentos da música. A celebração teve um caráter de exaltação da festa e da alegria, com 

mensagens contra a intolerância e a violência, além de um apelo pela preservação da 

natureza. Com comentários de Galvão Bueno e Glória Maria na transmissão da Rede 

Globo, a cerimônia teve como diretor-geral o cineasta Andrucha Waddington253, como 

alguns dos diretores criativos Fernando Meirelles e Daniela Thomas, e, como 

coreógrafa, Deborah Colker. 

Detalhando brevemente a celebração, destacamos alguns momentos: Paulinho 

da Viola cantou o hino nacional e logo no início, resgatando a ideia do “descobrimento” 

do Brasil, houve uma encenação do “encontro” do homem branco português com os 

indígenas que aqui habitavam, com os negros sendo representados trazendo sua força 

de trabalho, sem considerar obviamente que vieram dos países do continente africano 

contra a própria vontade em navios negreiros para serem escravizados no país. Em 

referência ao inventor Santos Dumont, foi encenado um voo com uma réplica do avião 

14 Bis; para enaltecer um determinado padrão de mulher brasileira (branca, loira e 

magra) e a bossa nova, a modelo Gisele Bündchen desfilou ao som de Garota de 

Ipanema. 

 Após uma transição de cenário, a cantora Ludmilla apareceu cantando o Rap 

da Felicidade, hino funkeiro entoado em um cenário de favela colorida e animada, 

fazendo o passinho do funk. As atrações musicais continuaram com Elza Soares que 

cantou o Canto de Ossanha; Zeca Pagodinho e Marcelo D2 que cantaram Deixa a vida 

me levar; Karol Conka e MC Soffia que cantaram um rap ressaltando a força da mulher 

                                                        
252 O tom geral dado a esta festa foi de celebração da mistura brasileira em diversos âmbitos, encobrindo 

todo o processo de gentrificação e especulação imobiliária realizado durante as obras para os estádios da 

Copa do Mundo de Futebol em 2014 e também das Olimpíadas em 2016. Destacamos como um dos 

casos mais sintomáticos a remoção da Vila Autódromo, na zona oeste do Rio de Janeiro, em que parte 

da população que lá residia resistiu bravamente, construindo o Museu das Remoções, que tem como lema 

a seguinte frase: “Memória não se remove”. Mais informações em: <https://museudasremocoes.com/> 

Acesso em: 16 jan. 2020. 
253 Matéria Abertura tem mensagem de tolerância e alerta para preservação da natureza. Disponível 

em: <http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2016/08/abertura-tem-mensagem-de-tolerancia-e-

alerta-para-natureza.html> Acesso em 14 mai. 2018. 

https://museudasremocoes.com/
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brasileira, com um fundo de imagens de capoeira; e em seguida veio o grupo Gang do 

Eletro com a música Treme Treme, representando o tecnobrega do Pará. 

Eis que nesse momento surge Regina Casé254, vestida com um figurino branco 

e prata de paetês, dizendo “Chega, parou, stop fighting!” e continua: “A gente tá aqui 

hoje pra buscar nossas semelhanças e principalmente pra celebrar as nossas diferenças” 

(grifos nossos). Finalizando sua participação, a apresentadora afirma: “A festa agora 

vai esquentar, salve Jorge!” (grifos nossos), convidando para o palco Jorge Ben Jor, 

que cantou País Tropical, na companhia de Regina Casé dançando. Após a 

apresentação desses artistas, houve ainda a entrada das delegações dos países e Wilson 

das Neves cantando e homenageando as grandes referências do samba; Caetano Veloso, 

Gilberto Gil e Anitta cantando Aquarela do Brasil, de Ary Barroso. Por último, diversas 

escolas de samba do Rio de Janeiro entraram no Maracanã, finalizando a festa com um 

grande carnaval ao som das baterias do grupo especial. 

“A gente tá aqui hoje pra buscar nossas semelhanças e principalmente pra 

celebrar as nossas diferenças”. Tal frase é curta, porém emblemática, já que contribui 

com o argumento de que esse posicionamento foi construído ao longo da trajetória 

artística de mais de 30 anos255, o que permitiu que a apresentadora ocupasse esse lugar 

privilegiado256, como é possível ver em uma publicação estadunidense destacando a 

                                                        
254 Faço um adendo para compartilhar minha experiência enquanto telespectadora da abertura das 

Olimpíadas Rio 2016 por entender que esse olhar crítico acerca da pesquisa se faz em diversos momentos, 

mesmo quando não se imagina. Estava acompanhando a transmissão pela televisão com amigos. Em um 

determinado momento, estávamos conversando que, aquela alegria toda, cheia de cores, mostrando a 

“vitalidade” do brasileiro, parecia o Esquenta!. Eis que segundos depois surge Regina Casé. Como já 

imaginava, buscando matérias para escrever a pesquisa, percebi que não foi só uma impressão pessoal, 

mas que houve repercussão na internet e em sites de redes sociais de maneira geral, acerca deste aspecto. 

Por ter analisado tal programa televisivo na minha dissertação, identifiquei na abertura determinados 

elementos que fazem parte de um tipo de estética de celebração da cultura popular brasileira, com cores 

fortes, muita luz, figurino com brilhos e paetês, similar ao carnaval (festa popular brasileira tão conhecida 

mundialmente). Outra chave de interpretação envolvia os próprios convidados recorrentes do Esquenta!, 

que não por coincidência se apresentaram na abertura dos jogos: Jorge Ben Jor, que cantou País Tropical, 

ratificando determinada ideia de Brasil; Gang do Eletro, trazendo a música do Pará; Zeca Pagodinho, 

importante representante do samba carioca; Marcelo D2, símbolo mais pop do movimento hip hop 

carioca; ou seja, artistas que fazem parte de determinado imaginário carioca e/ou corroboram com a ideia 

de brasilidade diretamente ligada à trajetória artística de Regina Casé. A própria fala da apresentadora 

na abertura - “Estamos aqui para celebrar nossas semelhanças e principalmente celebrar nossas 

diferenças” - reafirma tal concepção do “tudo junto e misturado”, que era um dos lemas do Esquenta!. 
255 Publicação de Regina Casé em seu perfil no Instagram no dia 5 de agosto de 2016: “Chegou o dia!!! 

Tudo prontinho! Vamo nessa!!! Muito feliz de ter sido convidada, ou melhor convocada para participar 

da Cerimônia de Abertura das Olimpíadas #rio2016 !!! Ainda mais pra falar do meu tema, o tema central 

do nosso trabalho desde sempre...#DIVERSIDADE !!!!! Daqui a pouco vou dando notícias direto do 

Maracanã!” (grifos nossos). 
256 Publicação do dia 6 de agosto de 2016, em foto com Fernando Meirelles, Daniela Thomas e Andrucha 

Waddington: “Já são 4 da madrugada e eu ainda tô aqui beijando e agradecendo a eles! Eles que todo 

mundo agora gostaria de abraçar!!! A Dani conheço desde pequenininha da mesma escola, da sala da 

https://www.instagram.com/explore/tags/rio2016/
https://www.instagram.com/explore/tags/diversidade/
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figura de Regina Casé como “a melhor esquentadora pré-olímpica já vista”, logo 

considerada por eles a “rainha da diversidade”257. 

Eu fiquei super feliz. Esse momento da Rio 2016 foi um momento 

incrível. Eles entenderam que pela minha trajetória e o estilo de 

programa que eu já fiz e faço eles me colocaram como a rainha da 

diversidade, aquela que valoriza todas as culturas e não só a oficial. 

Fiquei honrada e achei bacana que eles tiveram essa percepção (grifos 

nossos). 

 Essa alcunha dada pela imprensa internacional naquele momento foi importante 

para ratificar a própria trajetória enquanto relato de vida (BOURDIEU, 1996) e também 

para valorizar seu capital cultural no país. É perceptível o reconhecimento dessa 

trajetória profissional marcada pela valorização da diversidade cultural brasileira, seja 

no Brasil ou no exterior. Em vídeo dos bastidores da cerimônia258 de abertura, a 

apresentadora afirma que “o que a gente promove o tempo todo é: amar quem é igual a 

você é molinho, eu quero ver amar quem é diferente de você” (grifos nossos). Regina 

finaliza dizendo que, quando você consegue essa proeza, você experimenta um amor 

que é o melhor do mundo, complementando seu discurso de celebração das diferenças 

e amor pela diversidade, colocado como tema central de seu trabalho desde sempre. 

Diversos acontecimentos e atrações da abertura foram destaques na imprensa259 e em 

uma coluna de revista, o jornalista Bruno Astuto260 comentou sobre a participação de 

Regina Casé, destacamos um trecho da matéria onde a artista é exaltada: 

É que antes da cerimônia ser transmitida ao vivo para um público 

estimado em cerca de 3 bilhões de pessoas, Regina fez interações com 

a plateia que lotava o estádio do Maracanã, meia hora antes do início 

da festa. Entre as brincadeiras que serviram para descontrair a 

multidão, ela sugeriu que o público usasse o banheiro e retocasse a 

maquiagem antes da transmissão e entoou mantras de boas energias, 

                                                        
minha irmã, dormia lá em casa e no jantar todo mundo parava pra ouvir suas idéias incríveis!! Com 

Fernando fiz Cidade dos Homens!!! Com Andrucha Eu Tu Eles!!! Se meu amor, amizade e gratidão por 

eles já era enorme.... O que eu vou fazer com a admiração pela maravilha que eles fizeram pra gente 

hoje!?!?! Que antídoto! Eles são um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça! Que não se entrega 

não!!!!” (grifos nossos). 
257 Matéria Revista Time elege Regina Casé uma das melhores atrações da cerimônia de abertura da 

Olimpíada. Disponível em: <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/bruno-

astuto/noticia/2016/08/revista-time-elege-regina-case-uma-das-melhores-atracoes-da-cerimonia-de-

abertura-da-olimpiada.html> Acesso em 27 set. 2016. 
258 Vídeo Regina Casé – Bastidores da Cerimônia de Abertura Rio 2016. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=Ziv_CnDWEQo> Acesso em 14 mai. 2018. 
259 Matéria Pira da Candelária é acesa e encerra a cerimônia de abertura da Olimpíada. Disponível 

em: <http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/olimpiadas/rio2016/noticia/2016/08/pira-da-candelaria-e-

acesa-eencerra-cerimonia-de-abertura-da-olimpiada.html> Acesso em 14 mai. 2018. 
260 Vale lembrar que tal jornalista, quando da polêmica com Maria de Fátima da Silva, mãe de DG, saiu 

em defesa do programa Esquenta! e da apresentadora em sua coluna na revista. 

http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/bruno-astuto/noticia/2016/08/revista-time-elege-regina-case-uma-das-melhores-atracoes-da-cerimonia-de-abertura-da-olimpiada.html
http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/bruno-astuto/noticia/2016/08/revista-time-elege-regina-case-uma-das-melhores-atracoes-da-cerimonia-de-abertura-da-olimpiada.html
http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/bruno-astuto/noticia/2016/08/revista-time-elege-regina-case-uma-das-melhores-atracoes-da-cerimonia-de-abertura-da-olimpiada.html
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como se estivesse meditando. O Maracanã, nesse momento, veio 

abaixo (grifos nossos). 
 

Ressaltamos o alcance de público que uma transmissão mundial como essa 

possui, a interação não televisionada de Regina Casé com a plateia de um estádio lotado 

e as brincadeiras condizentes com sua atuação ligada ao humor, nessa situação, 

animando milhares de pessoas. Afirmamos que essa aparição na abertura das 

Olimpíadas analisada aqui está alinhada a sua performance enquanto artista ao longo 

da carreira na televisão, corroborando com uma ideia de Brasil multicultural, onde 

existe “tudo junto e misturado”, combatendo os preconceitos (lembrando que outro 

lema do Esquenta! era “xô preconceito!”) e valorizando a cultura brasileira em sua 

pluralidade. Porém, como sabemos que as intenções e propósitos com que determinadas 

representações são definidas também são ambíguas, devemos sempre estar atentos a 

quais interesses elas atendem, levando em consideração que o meio de comunicação 

onde tais narrativas são veiculadas é um conglomerado midiático hegemônico, que visa 

a manutenção do poder político e da lucratividade, conforme a estrutura da indústria 

cultural na qual está inserida, já discutida na segunda parte desta tese. 

Além disso, existem também as próprias limitações da compreensão do que se 

entende como popular, como Brasil e como periferia, como vimos no capítulo três. 

Citando Homi Bhabha, “é somente pela compreensão da ambivalência e do 

antagonismo do desejo do Outro que podemos evitar a adoção cada vez mais fácil da 

noção de um Outro homogeneizado, para uma política celebratória, oposicional, das 

margens ou minorias” (BHABHA, 2013, p. 96). No caso da abertura das Olimpíadas 

Rio 2016, vemos uma representação de favela colorida e potente, sem mostrar os 

conflitos, os embates e o sangue derramado todos os dias nesses territórios, 

historicamente abandonados pelo poder público no que diz respeito aos direitos 

humanos básicos, pois o Estado majoritariamente se faz presente nesses territórios 

através da violência da Polícia Militar. Esse foi um dos pontos de crítica tanto à abertura 

das Olimpíadas quanto ao próprio Esquenta!, e aos outros trabalhos apresentados por 

Regina Casé (OLIVEIRA, 2015). 

Endossamos esse posicionamento, entendemos as críticas e achamos 

fundamental que as mesmas continuem acontecendo, por isso continuamos pesquisando 

dentro desta temática. Esse aspecto, inclusive, pode ser debatido a partir da discussão 

sobre um discurso de mestiçagem apaziguadora (SOVIK, 2016), onde determinadas 

representações recorrentes no programa, que propunham o protagonismo de 
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determinados sujeitos subalternizados, pareciam interditar mudanças sociais mais 

profundas, apaziguando os conflitos e contribuindo para a manutenção do que já estava 

estabelecido, seguindo a lógica carnavalesca de “harmonização das desigualdades” 

(CAVALCANTI, 2006). Ter essa posição crítica, defendendo que não há conciliação 

de classes possível se buscamos um mundo diferente e melhor, não impede que nosso 

olhar, mesmo questionando esse disfarce, se depare com algumas questões. 

Para demonstrar um pouco da complexidade desta situação, trazemos um 

contraponto após ler os comentários de determinadas matérias de portais de notícias na 

internet261. Algumas adjetivações referentes à aparição da apresentadora na abertura262 

ilustram um panorama que não é inédito, mas bastante sintomático do momento ainda 

atual do país: “Regina Casebre”, “Culto à favelização”, “Apresentadora que recebe 

funkeiros como se fossem músicos e ainda quer enaltecer”, “samba, regina casebre, rio 

de janeiro, funk NÃO REPRESENTAM O MEU BRASIL” etc. É visivelmente 

problemático como esses comentários perigosos estão presentes tanto no discurso da 

estigmatização da cultura popular quanto no da criminalização da pobreza, ratificando, 

com expressões de ódio, o preconceito de classe contra determinados segmentos da 

população brasileira. É curioso notar, ainda, que tal preconceito se dá por conta da 

associação da apresentadora com a pobreza que ela apenas representa, afinal ela não é 

pobre e não mora em favela/periferia, mas enaltece as manifestações artísticas 

populares. 

Diante desse cenário, nos questionamos sobre como fazer críticas a determinado 

tipo de representação estereotipada, que, mesmo sendo problemática, encontra certo 

respaldo da mídia, por exemplo, ao enaltecer a realização de uma grande festa com a 

cara do Brasil. Essas mesmas representações, que quando analisadas no anonimato dos 

comentários do portal G1, escancaram um preconceito de classe contra a maioria da 

população, que se encontra nas classes trabalhadoras/populares, onde não há amplo 

acesso a serviços públicos de qualidade e direitos constitucionais garantidos. 

Consequentemente, ainda percebemos a violência simbólica com a qual é tratada a 

cultura relacionada ao samba e ao funk, principalmente quando produzido por sujeitos 

oriundos de territórios estigmatizados, neste caso, favelas, periferias e comunidades do 

                                                        
261 A “bolha em redes sociais e/ou acadêmica” na qual vivemos muitas vezes nos impede de enxergar o 

tamanho da intolerância e mesmo dos micro fascismos que nos rodeiam. 
262 Matéria Regina Casé aparece na abertura do Rio 2016 e internet não perdoa seu inglês. Disponível 

em: <http://jovempan.uol.com.br/esportes/mais-esportes/rio-2016/regina-case-aparece-na-abertura-do-

rio2016-e-internet-nao-perdoa-seu-ingles.html> Acesso em 27 set. 2016. 
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país. 

Refletimos, portanto, como a perversidade do passado colonial brasileiro e o 

presente dissimulado de “harmonização das desigualdades” (CAVALCANTI, 2006) 

produzem uma determinada imagem do país, que enaltece um passado de colonização 

como se o mesmo não tivesse sido extremamente violento e afetam consideravelmente 

a possibilidade de um futuro decolonial. A repercussão na mídia de um “discurso contra 

o preconceito e a violência”263 corrobora para uma valorização da diversidade cultural 

do país de maneira superficial, sem se aprofundar nos diversos problemas que 

dificultam a superação do alto índice de desigualdade social no Brasil, por exemplo, 

que está diretamente ligado à manutenção do poder já estabelecido. 

 Entendemos que a elaboração de determinados registros de uma história, 

destacando seus momentos positivos, sem demonstrar os conflitos, acaba reiterando um 

discurso de festa, potência e diversidade que, apesar de poder contribuir com uma 

valorização simbólica de recursos naturais e humanos do país, no sentido de ser 

“brasileiro com muito orgulho, com muito amor”, também acaba apagando outras 

histórias, por não encarar de frente alguns aspectos perversos que permeiam a sociedade 

brasileira, como o racismo, o machismo, a desigualdade social, dentre outros 

problemas264. 

Sabemos que a proposta dos megaeventos não é complexificar as representações 

a serem apresentadas ao público em uma situação como essa, porém entendemos que é 

cada vez mais importante o trabalho dos movimentos sociais, ativistas, militantes, 

pesquisadores e acadêmicos em geral no sentido de não aceitar o apaziguamento de 

tantas opressões, discutindo formas e estratégias para desnaturalizar processos que são 

culturais. Um dos pontos principais diz respeito aos limites tênues que separam o que 

são diferenças, que devem ser respeitadas, e o que são desigualdades, que precisam ser 

combatidas. Para continuar debatendo esse aspecto, seguimos com a análise de algumas 

personagens interpretadas por Regina Casé no audiovisual brasileiro ao longo de sua 

                                                        
263 Matéria 15 momentos emocionantes da abertura das Olimpíadas Rio 2016. Disponível em: 

<https://cosmopolitan.abril.com.br/entretenimento/15-momentos-emocionantes-da-abertura-

dasolimpiadas-rio-2016/> Acesso em: 24 fev. 2018. 
264 Nesse sentido, vale lembrar que o mesmo país que enaltece as mulheres no Carnaval é um dos que 

mais as mata diariamente, com altos índices de estupro e violência contra a mulher. “Atualmente a taxa 

de feminicídios no Brasil é registrada como a 5ª mais alta do mundo. Segundo o Mapa de Violência 

20155, o número de assassinatos chega a 4,8 para cada 100 mil mulheres. O mesmo Mapa aponta que, 

entre 1980 e 2013, 106.093 pessoas morreram por serem mulheres”. Dados sobre feminicídio no Brasil 

#invisibilidademata. Disponível em: <https://artigo19.org/wp-content/blogs.dir/24/files/2018/03/Dados-

Sobre-Feminic%C3%ADdio-no-Brasil-.pdf> Acesso em: 16 jan. 2020. 

https://artigo19.org/wp-content/blogs.dir/24/files/2018/03/Dados-Sobre-Feminicídio-no-Brasil-.pdf
https://artigo19.org/wp-content/blogs.dir/24/files/2018/03/Dados-Sobre-Feminicídio-no-Brasil-.pdf
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carreira, considerando a noção de teatralidade de suas performances como atos de 

comunicação (ZUMTHOR, 2007). 

 

6.3 “Eu observei isso a vida toda” 

Como atriz, Regina Casé atuou em diversas produções nacionais, tanto em 

novelas da Rede Globo como no cinema, mas destacamos aqui algumas personagens 

específicas em três filmes onde a mesma teve mais destaque, atuando como 

protagonista, e com a recorrência de personagens ligados ao imaginário das camadas 

populares, seja como vendedora de loja carioca, como produtora rural nordestina ou 

como empregada doméstica pernambucana265. Ao final, comentamos ainda suas 

personagens mais recentes: Lurdes266 na novela das 21h Amor de Mãe (2019-2020) e 

Madalena no filme Três Verões (2019), atuando como babá e empregada doméstica, e 

governanta, respectivamente. 

 Seguindo a ordem cronológica, em Eu, tu, eles (2000), dirigido por Andrucha 

Waddington, ela interpreta a nordestina Darlene, uma história inspirada em um caso 

real de uma mulher que vivia com três maridos, representados no filme por Lima 

                                                        
265 Publicação de Regina Casé em seu perfil no Instagram (7 de março de 2018): 

“#DiaInternacionalDaMulher Todo dia é dia! EU NÃO SOU UMA MULHER!!! Eu sou TODAS essas 

mulheres que me ensinaram a ser: A Tina Pepper, a Dona Darlene de "Eu, Tu, Eles", a Val, do "Que 

horas ela volta?"... Mas, principalmente, me ensinaram a ser a Regina Casé que eu sou. Esse vídeo é de 

1996, no programa Brasil Legal. Obrigada a vocês, por tudo que me deram nesses anos todos por essa 

estrada afora”. 
266 Em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres no dia 8 de março de 2020, Regina Casé publicou 

uma imagem de mãos dadas com as atrizes Adriana Esteves e Taís Araújo e a seguinte legenda: “Bom 

DIA INTERNACIONAL DA MULHER!!! ❤ Hoje, mais do que nunca, eu quero celebrar a amizade 

entre as mulheres! Sim, HÁ AMIZADE! Quantas vezes a gente ouviu e naturalizou que a mulher tá 

sempre "competindo" com a outra, que "mulher é um bicho"...que "mulher puxa o tapete de outra 

mulher"... é claro que eu nunca acreditei nisso, mas agora em #amordemãe, eu brinco toda hora com elas 

que a gente tá vivendo um momento de PÓS SORORIDADE! É impressionante a maneira como uma 

ajuda a outra, uma puxa a outra, empurra a outra, como uma dá colinho pra outra, como uma incentiva a 

outra, como uma desafia a outra... tem sido lindo! São muitas e muitas mulheres maravilhosas nesse 

projeto... A começar por @manu1104, essa brava e corajosa mulher que encarou um desafio desse 

tamanho. Viva ela!!! Mas aqui celebro Adriana Esteves e @taisdeverdade, que junto comigo simbolizam 

a força da mulher que trabalha (todas três começaram muito novinhas, todas três são mães dedicadas, 

mulheres apaixonadas...)! A todas as outras mulheres que fazem o #amordemãe, às que assistem e 

aplaudem o #amordemãe, às milhões de mulheres que trabalham muito mais que a gente, que começaram 

muito mais novas que a gente, que sofrem tanto pra criar seus filhos e, mesmo assim, conseguem achar 

alegria e fazem o milagre de conseguir viver seus amores, à elas hoje o meu beijo mais carinhoso! E a 

certeza de que podem contar com a gente pra continuar avançando nesse caminho. Já de muitas 

conquistas, mas ainda com taaaaantas lutas pela frente! Vamos nessa! Vamos juntas! Obrigada, amigas!” 

Disponível em: <https://www.instagram.com/p/B9eYtSEF0ha/> Acesso em 11 mar. 2020. 

https://www.facebook.com/hashtag/diainternacionaldamulher?source=feed_text
https://www.instagram.com/p/B9eYtSEF0ha/
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Duarte, Stênio Garcia e Luiz Carlos Vasconcelos267. A trilha sonora é de Gilberto Gil e 

o filme se passa em um vilarejo de uma região árida no sertão do nordeste brasileiro268. 

Em declarações da atriz sobre esse trabalho, são ressaltadas suas raízes nordestinas por 

conta do avô pernambucano, além da recuperação de seu trabalho no Brasil Legal, por 

exemplo: “Eu observei isso a vida toda no Brasil Legal: como a mulher catava piolho, 

como arrumava o cabelo, como penteava o filho, como cortava a cana. Eu guardava 

tudo e achava que nunca iria usar. Aí veio o filme do Andrucha (Eu, Tu, Eles) e usei”269.  

Em entrevista no programa Conversa com Bial em 2019, ao comentar o trabalho 

no filme Eu, tu, eles (2000), Regina destaca a direção de Andrucha Waddington, que 

gravou com cortadores de cana da região; vemos imagens das cenas enquanto a atriz 

comenta que se envolveu bastante durante as gravações, principalmente ao observar as 

condições de trabalho no canavial, e conta uma história da época desse filme: 

Eles ficam todos cobertos de fuligem, porque primeiro queima (a 

cana) e várias coisas pra não se machucar, porque eles se machucam 

muito e quando se machucam, ficam uns dias sem trabalhar e não 

ganham por aqueles dias, é um negócio terrível. Tinha alguns 

meninos que ficavam do meu lado que a gente conversava, foi 

ficando amigo, ia junto no caminhão e tal. Aí eu marquei um forró e 

mandei o caminhão pegar os cortadores naquela noite pra ir dançar. 

Eles chegaram e principalmente esse menino que eu me afeiçoei e 

fiquei perto dele bastante, eu não reconheci, mas não reconheci, era 

como se antes ele não fosse gente, ele tava todo pintado de fuligem, 

todo preto, todo sujo daquilo e com tantas coisas, e a expressão dele, 

que ele bonitinho, de noite, cheirosinho dançando forró comigo, eu 

não conseguia ver um fiapo daquilo naquela outra pessoa. Então isso 

tudo vai trazendo tanta emoção pro filme, porque você fica 

                                                        
267 Sinopse do filme: “Darlene (Regina Casé), grávida e solteira, vai embora da sua região e retorna três 

anos depois ao trabalho pesado dos canaviais no nordeste brasileiro com Dimas, seu filho. Logo que 

Osias (Lima Duarte), um homem mais velho e orgulhoso de sua casa ter sido construída por ele, lhe 

propõe casamento Darlene aceita. Ele se aposenta, enquanto ela continua trabalhando duro nos canaviais 

e em poucos anos nasce um segundo filho, muito mais escuro que Osias. Então ele leva Zezinho (Stênio 

Garcia), seu primo que é quase da sua idade além de ser um bom cozinheiro, para morar com ele. Darlene 

fica feliz com a chegada de Zezinho e logo nasce outra criança, esta bastante parecida com Zezinho. 

Pouco tempo depois Darlene convida Ciro (Luiz Carlos Vasconcelos), que trabalha com ela nos canaviais 

e não tem onde dormir, para jantar. Zezinho é contra, mas Osias diz que a casa é dele e que o recém-

chegado é bem-vindo e pode dormir lá. Ciro acaba morando lá, mas a chegada de outro filho, desta vez 

parecido com Ciro, obriga Osias em tomar uma decisão”. Disponível em:  

<http://www.adorocinema.com/filmes/filme-24770/> Acesso em: 17 jan. 2020. 
268 “O filme do diretor Andrucha Waddington se baseou na história real da cearense Maria Marlene Silva 

Saboia. No longa, ela ganhou o nome de Darlene e foi interpretada por Regina Casé, que deu vida à trama 

mirabolante da vida dessa mulher que se envolve emocionalmente com três homens: Osias (Lima 

Duarte), Zezinho (Stênio Garcia) e Ciro (Luiz Carlos Vasconcelos). A história é contada com humor, 

levando a personagem a fazer sucesso de público. Regina Casé ganhou na época como Melhor Atriz no 

Prêmio do Cinema Brasileiro”. Disponível em: <https://br.vida-estilo.yahoo.com/regina-case-papeis-da-

atriz-que-esta-arrasando-em-amor-de-mae-232046692.html> Acesso em 12 mar. 2020. 
269 Matéria Regina Casé chega aos 61 anos com tudo em cima: “sem botox”. Disponível em: 

<https://www.terra.com.br/diversao/gente/regina-case-chega-aos-61-anos-com-tudo-em-cima-sem-

botox,8cd3d3ac277cb410VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html> Acesso em 29 mai. 2018. 

http://www.adorocinema.com/filmes/filme-24770/
https://br.vida-estilo.yahoo.com/regina-case-papeis-da-atriz-que-esta-arrasando-em-amor-de-mae-232046692.html
https://br.vida-estilo.yahoo.com/regina-case-papeis-da-atriz-que-esta-arrasando-em-amor-de-mae-232046692.html
https://www.terra.com.br/diversao/gente/regina-case-chega-aos-61-anos-com-tudo-em-cima-sem-botox,8cd3d3ac277cb410VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html
https://www.terra.com.br/diversao/gente/regina-case-chega-aos-61-anos-com-tudo-em-cima-sem-botox,8cd3d3ac277cb410VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html
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indignado, você fica apaixonado, você sente um amor, como é que 

um ser humano consegue trabalhar naquilo o dia inteiro, dá vontade 

de chorar, e de noite consegue dançar forró comigo rindo. A pergunta 

que a gente faz há anos é da onde vem essa alegria? Isso é o maior 

tesouro, a maior jóia que a gente tem. (grifos nossos) 

 Esse trecho é emblemático porque a atriz, ao relembrar as gravações do filme, 

reconhece as péssimas condições de trabalho dos cortadores de cana e ao interagir com 

os mesmos em uma situação de lazer, sem a fuligem, acaba não reconhecendo aquele 

trabalhador, que apesar de todas as adversidades, consegue sair para dançar a noite e se 

divertir. Mais do que isso, a surpresa se dá por não entender de onde vem toda essa 

alegria, considerado por ela um tesouro do país270. Tal aspecto da desigualdade é 

observado em uma situação de trabalho de ambos, em que um momento de gravação 

demonstra o que aquele cortador de cana passa todos os dias. 

Em Made in China (2014), dirigido por Estevão Ciavatta, a atriz vive a 

vendedora de loja carioca chamada Francis, que trabalha no comércio popular da 

SAARA no Rio de Janeiro271. O elenco contou com Xandy de Pilares, Juliana Alves, 

Otávio Augusto, Luis Lobianco, dentre outros. Em matéria sobre o filme272, a atriz 

afirmou: “Há muito tempo tenho vontade de fazer um filme sobre a Saara. Admiro 

aquelas vendedoras que passam horas no ônibus para chegar lá e trabalham no maior 

bom humor. Acho que gosto mais de conversar com elas do que de comprar” (grifos 

nossos). Destacamos mais uma vez a interação com populares para além do trabalho 

como atriz no filme e o fato de, mesmo enfrentando muitas dificuldades para se chegar 

no trabalho, as vendedoras serem simpáticas, como relata Regina Casé. 

Em suas redes sociais, são recorrentes os registros de visita a esse comércio no 

centro da cidade em algumas épocas de datas comemorativas, como Dia de São Cosme 

                                                        
270 Em determinada sequência do filme Três Verões (2019), há um diálogo entre a personagem Madá 

(Regina Casé) e o personagem Lira (Rogério Fróes) que lembra essa situação citada na entrevista. Madá, 

a governanta da casa, chega toda alegre no quarto de Lira, um idoso que precisa de cuidados, que a 

indaga: “Da onde vem essa alegria toda?”. Essa imagem é recorrente em representações de pessoas ricas 

que não entendem como as pessoas pobres podem ser felizes vivendo uma vida miserável. 
271 Sinopse do filme: “A comédia ‘Made in China’ conta como a chegada dos chineses à Saara - o maior 

centro comercial do Rio de Janeiro - afetou o comércio antes dominado por árabes e judeus. O filme gira 

em torno de Francis, vendedora da Casa São Jorge, a loja de quinquilharias do árabe Seu Nazir. Ela faz 

de tudo para ajudar o patrão a não perder sua clientela para a concorrente Casa do Dragão, 

estabelecimento do chinês Chao. Ao lado da amiga e companheira de trabalho Andressa e de seu 

namorado malandro Carlos Eduardo, Francis vai tentar descobrir por que as mercadorias dos chineses 

são mais baratas que as do Seu Nazir”. Disponível em: 

<https://globofilmes.globo.com/filme/madeinchina/> Acesso em: 17 jan. 2020. 
272 Matéria Com Regina Casé e Xande de Pilares, filme ‘Made in China’ retrata com bom humor a 

Saara. Disponível em: <https://extra.globo.com/tv-e-lazer/com-regina-case-xande-de-pilares-filme-

made-in-china-retrata-com-bom-humor-saara-14463579.html> Acesso em 21 mai. 2018. 

https://globofilmes.globo.com/filme/madeinchina/
https://extra.globo.com/tv-e-lazer/com-regina-case-xande-de-pilares-filme-made-in-china-retrata-com-bom-humor-saara-14463579.html
https://extra.globo.com/tv-e-lazer/com-regina-case-xande-de-pilares-filme-made-in-china-retrata-com-bom-humor-saara-14463579.html


214 
 

e Damião para comprar doces, e a interação com as vendedoras em busca de histórias 

que ratifiquem sua relação de amor e amizade com essa região, fazendo vídeos e fotos 

com as trabalhadoras e trabalhadores do Rio de Janeiro, além de demonstrar como é 

consumidora de produtos populares, o que corrobora com sua performance de pessoa 

do povo. 

 Em Que horas ela volta? (2015), dirigido por Anna Muylaert, a atriz representa 

uma empregada doméstica do Recife chamada Val, que trabalha em uma casa de classe 

socioeconômica alta em São Paulo e vê sua vida ser modificada com a chegada da filha 

Jéssica, interpretada pela atriz Camila Márdila, para prestar o vestibular na Faculdade 

de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, uma das mais prestigiadas 

da área no Brasil273. A filha, muitos anos sem ver a mãe, questiona a posição 

subalternizada na qual a mãe como empregada vive, sendo tratada como “cidadã de 

segunda classe”, trazendo inúmeros debates sobre a desigualdade social brasileira274. 

 Essa obra teve bastante repercussão na mídia, com sucesso de crítica nacional e 

internacional, o que rendeu o prêmio de melhor atriz para Regina Casé, dividido com 

Camila Márdila, no Festival de Sundance, nos Estados Unidos275. O filme também foi 

o grande vencedor do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro em 2016 em sete 

categorias276: roteiro original, montagem ficção, filme voto popular, atriz coadjuvante, 

atriz principal, direção e longa ficção. Em 2015, foi premiado também pela Associação 

Paulista de Críticos de Artes (APCA), como melhor filme e melhor atriz277. Em 

                                                        
273 Sinopse do filme: “Depois de deixar a filha no interior de Pernambuco e passar 13 anos como babá 

do menino Fabinho em São Paulo, Val tem estabilidade financeira, mas convive com a culpa por não ter 

criado sua filha Jéssica. Às vésperas do vestibular do menino, no entanto, ela recebe um telefonema da 

filha que parece ser sua segunda chance. Jéssica quer apoio para vir a São Paulo prestar vestibular. Com 

alegria e ao mesmo tempo apreensão, Val prepara a tão sonhada vinda da filha, apoiada por seus patrões. 

Mas quando Jéssica chega, a convivência é difícil. Ela não age dentro do protocolo esperado para ela, o 

que gera tensão dentro da casa. Todos serão atingidos pela autenticidade de sua personalidade. No meio 

deles, dividida entre a sala e a cozinha, Val terá que achar um novo modo de vida”. Disponível em: 

<https://globofilmes.globo.com/filme/quehoraselavolta/> Acesso em: 17 jan. 2020. 
274 Para uma análise mais detalhada sobre esse filme, ver o artigo publicado nos anais do XXX 

Congresso da Associação Latino-Americana de Sociologia, intitulado Representação do habitus de 

classe em Que horas ela volta? (OLIVEIRA & OLIVEIRA, 2017). 
275 O filme também recebeu o prêmio Panorama de melhor longa-metragem de ficção, eleito pelo voto 

de público, no festival Berlinale (Alemanha). Foi escolhido como representante brasileiro para a 

categoria de melhor filme estrangeiro do Oscar 2016. 
276 Matéria Regina Casé é eleita a Melhor Atriz no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Disponível 

em: <https://www.opovo.com.br/noticias/brasil/2016/10/regina-case-e-eleita-a-melhor-atriz-no-grande-

premio-do-cinema-brasile.html> Acesso em 17 mai. 2018. 
277 Matéria Associação Paulista de Críticos de Artes premia Que Horas Ela Volta? e Guilherme Fontes. 

Disponível em:  <http://www.adorocinema.com/noticias/filmes/noticia-117702/> Acesso em 18 mai. 

2018. 

https://globofilmes.globo.com/filme/quehoraselavolta/
https://www.opovo.com.br/noticias/brasil/2016/10/regina-case-e-eleita-a-melhor-atriz-no-grande-premio-do-cinema-brasile.html
https://www.opovo.com.br/noticias/brasil/2016/10/regina-case-e-eleita-a-melhor-atriz-no-grande-premio-do-cinema-brasile.html
http://www.adorocinema.com/noticias/filmes/noticia-117702/


215 
 

entrevista ao Programa do Jô (2014)278, a atriz comentou o processo de gravação do 

filme por um mês em São Paulo, durante suas férias: 

Descobri uma coisa sobre as empregadas, é que eu conhecia muito 

elas na casa delas, no pagode, no baile funk, através do trabalho que 

há 30 anos a gente faz, em favelas e tal. Eu não sabia só como era a 

empregada que serve na sala de jantar, mas eu sabia como era com as 

amigas dela, com a filha dela, eu tinha um repertório que nem eu 

mesmo suspeitava (grifos nossos). 

 Nesse trecho, destacamos a convicção de um repertório acerca das mulheres 

populares do Brasil construído ao longo da carreira por conta das viagens que realizou 

pelo país como apresentadora de programas, se referindo não só ao conhecimento 

dessas mulheres no sentido do trabalho de servidão às classes burguesas, mas também 

na vida cultural das empregadas em suas dinâmicas de fruição e relações interpessoais. 

Dessa maneira, esse acervo simbólico observado há mais de 30 anos funciona como 

capital cultural para consolidação de sua performance popular que busca representar 

uma parte significativa de trabalhadoras domésticas brasileiras. 

Ainda nessa entrevista, ao falar sobre os questionamentos que a personagem 

Jéssica tem ao se deparar com as desigualdades com que Val convive, Regina Casé 

comenta que essa situação se parece com as castas na Índia279, funcionando como 

barreiras invisíveis estabelecidas culturalmente. Ao ser questionada pelo entrevistador 

sobre a dedicação limitada à carreira de atriz, a apresentadora diz que 

gostaria de equilibrar o lado apresentadora com o lado atriz, mas 

lembra que fez durante tanto tempo o Programa Legal, o Brasil Legal 

e o Central da Periferia, que “eram tão singulares, era o nosso grupo, 

Guel, Hermano e os amigos todos juntos”. Foi convidada para fazer 

novelas (Avenida Brasil, grande sucesso de audiência exibido no 

horário das 21h em 2012, por exemplo), porém não aceitou. “O Brasil 

tem tantas atrizes incríveis, quem é que ia se enfiar naqueles buracos 

e situações todo que eu me enfio?” (grifos nossos) (OLIVEIRA, 

2015, p. 86). 

 Regina Casé já destacou esse ponto em outras entrevistas recentes, dizendo que 

o país tem muitas atrizes incríveis e questionando qual delas poderia desenvolver o 

trabalho que ela fez, “de se enfiar naqueles buracos e situações”. Tal posição destaca 

determinada distinção simbólica de que mesmo atrizes muito boas não se aventurariam 

                                                        
278 Vídeo Regina Casé conversa com Jô sobre carreira, lembranças e vida pessoal. Disponível em: 
<http://globotv.globo.com/rede-globo/programa-do-jo/v/regina-case-conversa-com-jo-sobre-carreira-

lembrancase-vida-pessoal/3276871/> Acesso em 23 mai. 2014. 
279 Sobre o estudo do sistema de castas na Índia, ver os trabalhos do antropólogo Louis Dumont (1992). 

http://globotv.globo.com/rede-globo/programa-do-jo/v/regina-case-conversa-com-jo-sobre-carreira-lembrancase-vida-pessoal/3276871/
http://globotv.globo.com/rede-globo/programa-do-jo/v/regina-case-conversa-com-jo-sobre-carreira-lembrancase-vida-pessoal/3276871/
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da mesma maneira que ela por esses territórios, muitas vezes considerados perigosos, 

funcionando como um destaque positivo em sua trajetória em comparação com outras 

atrizes brasileiras. 

Ainda sobre o filme, é importante destacar também que o mesmo não foi uma 

unanimidade no quesito crítica positiva e se envolveu em polêmicas280, principalmente 

no sentido étnico-racial, já que a maioria das empregadas domésticas brasileiras são 

negras281 e isso não é retratado no filme, que tem pouca representatividade negra. 

Inclusive, um dos exemplos acerca desta temática foi uma publicação da atriz Carolina 

Dieckmann em seu perfil no Instagram, com Regina Casé e suas empregadas 

domésticas negras uniformizadas, com a seguinte legenda: “Aqui, com essas lindezas 

batalhadoras, que fazem tudo tão caprichado e com tanto carinho, que a gente saiu de 

lá flutuando de amor… obrigada!!! #feliznatal #gratidao”. 

Muitos internautas, fazendo referência ao filme, comentaram na foto, que foi 

apagada posteriormente: que horas elas voltam?282, por se tratar de uma situação de 

feriado de Natal, quando, ao trabalhar na casa de Regina Casé, tais mulheres não 

estariam com suas respectivas famílias neste momento, retratando parte do que 

acontece com a personagem Val no filme, que precisa abdicar da própria vida em 

detrimento do trabalho. Nesse sentido, o apagamento da foto e a repercussão negativa 

causam uma certa ranhura na trajetória da apresentadora, colocando em questão suas 

performances populares, já que o que representa na ficção como empregada é oposto à 

sua realidade de patroa. 

Em entrevista no programa Conversa com Bial em 2019, Regina Casé fez mais 

declarações que nos ajudam a complementar o debate deste tópico. Bial anuncia que a 

atriz, depois de 18 anos, voltará a fazer novela e será protagonista de Amor de mãe (que 

estreou em 2019, escrita por Manuela Dias, dirigida por José Villamarim) e pergunta 

qual foi a razão para ela ter voltado à televisão como atriz: 

                                                        
280 Matéria Estreia do novo filme de Regina Casé é marcada por machismo e grosseria. Disponível em: 

<https://claudia.abril.com.br/noticias/estreia-do-novo-filme-de-regina-case-e-marcada-por-machismo-

e-grosseria/> Acesso em 7 mai. 2018. 
281 Duas críticas sobre a questão racial estão em: Que horas o cinema nacional vai se posicionar?, de 

Joice Berth, e Afinal, o que leva os brancos adorarem Que horas ela volta?, de Stephanie Ribeiro, 

disponíveis em: <http://justificando.cartacapital.com.br/2016/01/15/que-horas-o-cinema-nacional-vai-

se-posicionar/> e <https://www.geledes.org.br/afinal-o-que-leva-os-brancos-adorarem-que-horas-ela-

volta/> Acesso em 21 mai. 2018. 
282 Matéria “Que horas elas voltam?” – Foto de Casé e Dieckmann com domésticas gera polêmica.  

Disponível em: <https://www.pragmatismopolitico.com.br/2015/12/que-horas-elas-voltam-foto-de-

case-e-dieckmann-com-domesticas-gera-polemica.html> Acesso em 24 mai. 2018. 

https://claudia.abril.com.br/noticias/estreia-do-novo-filme-de-regina-case-e-marcada-por-machismo-e-grosseria/
https://claudia.abril.com.br/noticias/estreia-do-novo-filme-de-regina-case-e-marcada-por-machismo-e-grosseria/
https://www.pragmatismopolitico.com.br/2015/12/que-horas-elas-voltam-foto-de-case-e-dieckmann-com-domesticas-gera-polemica.html
https://www.pragmatismopolitico.com.br/2015/12/que-horas-elas-voltam-foto-de-case-e-dieckmann-com-domesticas-gera-polemica.html
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Muitas coisas. [...] Outro dia eu ouvi um garoto falando assim: eu 

adorei o Que horas ela volta?, nunca pensei que uma apresentadora 

de tv pudesse representar tão bem. Aí eu falei, tem alguma coisa 

errada, porque eu escrevo no hotel, atriz. Eu acho que eu sou uma 

atriz que estou há alguns anos a serviço de ideias que eu acredito na 

televisão e que com isso não consigo voltar pro teatro ou voltar pro 

cinema [...]. (grifos nossos)  

Segundo ela, as novas gerações não conhecem seu trabalho como atriz, apenas 

como apresentadora e esse foi um dos motivos, por estar a serviço de ideias nas quais 

acredita na televisão. Outro fator revelado foi que em seus projetos é ela quem faz tudo: 

“eu invento, eu carrego pedra, eu junto equipe, eu faço, nunca ninguém me tira pra 

dançar”. Aceitou o convite do diretor e da autora da novela que alegaram que tinha que 

ser ela aquela personagem, relembrando que nem todo mundo vai ao teatro ou ao 

cinema, mas vê novela283. Esse argumento aparece tanto para justificar a ida para a 

televisão na época em que fazia teatro quanto agora para voltar atuar em novelas, 

indicando a consciência do alcance televisivo no país. 

Sobre seu papel como Val no filme de Anna Muylaert de 2015, que obteve 

sucesso no Brasil e no exterior, Regina lembra os elogios da crítica estadunidense ao 

achar que ela não era uma atriz, mas realmente uma empregada doméstica, devido a sua 

atuação. Ao exibirem uma das cenas emblemáticas do filme onde Val está dentro da 

piscina dos patrões falando no celular com sua filha Jéssica, Regina revela que aquele 

momento não estava no roteiro. O que motivou tal encenação foi a relação estabelecida 

entre os atores e equipe sobre o quão absurdo era a interdição realizada pelos patrões 

contra a presença de Jéssica, fazendo com que, em uma noite de gravação, a diretora 

falasse para Regina entrar na piscina. Bial comenta que é como se Regina tivesse se 

preparado a vida toda pra fazer a Val e ela responde: 

Eu acho que acumulei a Val a vida toda, e dá um pouco de tristeza e 

angústia quando você não tem como botar pra fora. Durante 30 anos, 

Brasil Legal, viajando o Brasil todo, centro-oeste, norte, nordeste, 

sul. Cada coisa da Val, o jeito que ela catava piolho, eu sei que foi 

uma mulher dali do Junco do Salitre, aquela hora que ela dá comida 

para as crianças, foi uma outra mulher no interior do Espírito Santo 

                                                        
283 Na novela Amor de Mãe, que estreou em novembro de 2019 no horário das 21h na Rede Globo, 

Regina Casé interpreta Lurdes, uma empregada doméstica vinda do Nordeste que tem 5 filhos, sendo 

que um foi vendido pelo pai quando ainda era um bebê. O enredo da personagem segue em busca do seu 

filho e dos dilemas para encontrá-lo. Após 18 anos sem atuar em novelas, a atriz decidiu engavetar um 

programa que estava previsto para estrear em outubro devido ao aceite para protagonizar a nova atração 

do horário nobre. Matéria Regina Casé adiou programa para viver heroína em Amor de Mãe. Disponível 

em: <https://rd1.com.br/regina-case-adiou-programa-para-viver-heroina-em-amor-de-mae/> Acesso 

em: 20 nov. 2019. 

https://rd1.com.br/regina-case-adiou-programa-para-viver-heroina-em-amor-de-mae/
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[...] Aquilo tudo ia ficando em mim e eu não tinha onde usar aquele 

gestual e aquela beleza toda, aquele amor todo. (grifos nossos) 

Mais uma vez essa noção do acúmulo de observações de mulheres trabalhadoras 

ao longo de sua vida resultou em um repertório repleto de referências de diversos 

lugares do país, que historicamente são subrepresentados na televisão. Nesse caso, é 

citado o Brasil Legal (1995-1998), já analisado em outros capítulos justamente por ter 

sido uma atração que buscava tanto uma identidade nacional quanto um resgate da 

cultura popular brasileira, através das viagens ao interior do Brasil e as entrevistas com 

pessoas desconhecidas. 

Bial comenta sobre esse aspecto da observação e Regina complementa que tinha 

acabado de gravar um filme de Sandra Kogut chamado Três Verões (previsão de 

lançamento em 2020), onde também faz um papel de empregada. Interessante observar 

que, nesse momento, a plateia ri. Regina conta que quando falou que ia fazer esse papel, 

muitas pessoas falaram que seria igual em Que horas ela volta?, demonstrando um 

preconceito com essa categoria, entendendo todas como iguais: 

Por que que uma atriz, Beatriz Segall, que fez 900 patroas ou 

madames e todas elas eram diferentes, a gente lembra o nome... E por 

que duas empregadas são a mesma coisa? Porque todo mundo acha 

que empregada não tem nem nome. Antigamente se dizia: não 

interessa o nome, eu chamo de Maria. Olha como era o preconceito. 

Aí eu falei: eu quero fazer essa empregada e vou fazer completamente 

diferente, que não tenha um traço da Val. (grifos nossos) 

Neste trecho, ao comparar o papel de patroa com o de empregada, a artista 

comenta o tratamento diferente a estas personagens, que, no caso das madames, são 

singulares, e das domésticas, são todas iguais, inclusive sendo generalizada como 

Maria. Vemos um trecho da atuação no novo filme e precisamos ressaltar que uma das 

diferenças percebidas no quesito visual está no cabelo cacheado da personagem, 

diferente do cabelo natural da atriz no papel de Val, que pode ter sido feito pela 

caracterização no sentido de diferenciar da outra personagem, aproximando-se mais de 

uma estética negra. 
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No filme Três Verões (2020)284, de Sandra Kogut285, Regina Casé interpreta 

uma trabalhadora doméstica que é protagonista da obra, a ser lançada em 19 de março 

de 2020286, cuja sinopse é: “Através do olhar de Madá (Regina Casé), uma caseira num 

condomínio de luxo à beira mar, acompanhamos o desmantelamento de uma família 

em função dos dramas políticos que abalaram o país durante três anos consecutivos 

(2015, 2016 e 2017)”287. Assim como em Que horas ela volta?, Regina Casé foi 

elogiada, recebendo em novembro de 2019 o prêmio de melhor atriz no 56º Antalya 

Golden Orange Film Festival, na Turquia288. 

Em entrevista recente289, mais uma vez é reforçado o orgulho por esse tipo de 

personagem e a certeza de que não é uma aleatoriedade que ela sempre seja escolhida 

para esses papéis: “O filme ‘Três Verões’ vai ser lançado muito próximo à novela e 

nele eu faço uma mulher do povo e isso me orgulha muito. Não é à toa que me escolhem 

para este tipo de papel. Este filme ganhou um prêmio no primeiro festival que participou 

e isso me deixou muito feliz” (grifos nossos). Essa ideia de mulher do povo, ressaltada 

                                                        
284 Sinopse no site da Globo Filmes: “A cada verão, entre Natal e Ano Novo, o casal Edgar e Marta 

recebe amigos e família na sua mansão espetacular à beira mar. Em 2015 tudo parece ir bem, mas em 

2016 a mesma festa é cancelada. O que acontece com aqueles que gravitam em torno dos ricos e 

poderosos quando a vida deles desmorona? Através do olhar de uma empregada e de um velho patriarca, 

ambos vítimas do sonho neoliberal, vemos um retrato do Brasil contemporâneo, imediatamente antes de 

2018”. Disponível em: <https://globofilmes.globo.com/filme/tres-veroes/> Acesso em 12 mar. 2020. 
285 Lembrando que Regina Casé protagonizou um curta-metragem da mesma diretora em 1995, intitulado 

Lá e cá, com a seguinte sinopse: “Lá é um lugar que não existe. Uma história sobre estar aqui e não estar. 

O cotidiano de uma moça que habita a periferia, e fica em dúvida sobre mudar-se para a casa da irmã na 

Zona Sul ou continuar lá”. Disponível em: <http://portacurtas.org.br/filme/?name=la_e_ca> Acesso em: 

27 jan. 2020. 
286 O filme teve uma exibição dentro da programação do Festival do Rio no final de 2019, onde ganhou 

o prêmio de melhor atriz. Em declaração no evento, afirmou: “Esse filme, que vai entrar em cartaz em 

março, teve um significado incrível porque em cada festival (foram três), ele recebeu um prêmio. O 

Roque aguentou acordado e fiquei muito feliz de ele ter visto tantos atores, roteiristas e diretores negros 

no palco e na tela, isso há dez anos não seria possível, e é muito legal vê-lo tão bem representado por 

vocês que foram premiados hoje. Agradeço por terem se esforçado tanto para estarem aqui. Dedico esse 

prêmio a toda minha família”. Matéria Regina Casé ganha prêmio de melhor atriz no Festival do Rio. 

Disponível em: <https://gshow.globo.com/Famosos/noticia/regina-case-ganha-premio-de-melhor-atriz-

no-festival-do-rio-confira-os-vencedores.ghtml> Acesso em: 4 fev. 2020. 
287 Disponível em: <http://www.vitrinefilmes.com.br/site/?page_id=5529>. Acesso em: 6 jan. 2020. 
288 Em relação à comparação entre as personagens Val e a Madá, a diretora de Três Verões Sandra Kogut 

afirma: “se Val virou símbolo da inclusão social da classe baixa no começo da década, Madá representa 

bem os últimos anos do país. A Madá é uma personagem que está entre dois mundos. Ao mesmo tempo 

que ela é a empregada para os patrões, ela também é a chefe dos empregados. Isso fala também de uma 

sociedade onde todo mundo quer ser patrão. O projeto neoliberal é esse. O assunto atravessa o filme”. 

Matéria 'Três verões': Filme com Regina Casé mostra consequências da corrupção para empregados 

dos poderosos. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/cultura/filmes/tres-veroes-filme-com-regina-

case-mostra-consequencias-da-corrupcao-para-empregados-dos-poderosos-24135677> Acesso em: 6 

jan. 2020. 
289 Matéria Regina Casé adiou programa para viver heroína em Amor de Mãe. Disponível em: 

<https://rd1.com.br/regina-case-adiou-programa-para-viver-heroina-em-amor-de-mae/> Acesso em: 20 

nov. 2019. 

https://globofilmes.globo.com/filme/tres-veroes/
http://portacurtas.org.br/filme/?name=la_e_ca
https://gshow.globo.com/Famosos/noticia/regina-case-ganha-premio-de-melhor-atriz-no-festival-do-rio-confira-os-vencedores.ghtml
https://gshow.globo.com/Famosos/noticia/regina-case-ganha-premio-de-melhor-atriz-no-festival-do-rio-confira-os-vencedores.ghtml
http://www.vitrinefilmes.com.br/site/?page_id=5529
https://oglobo.globo.com/cultura/filmes/tres-veroes-filme-com-regina-case-mostra-consequencias-da-corrupcao-para-empregados-dos-poderosos-24135677
https://oglobo.globo.com/cultura/filmes/tres-veroes-filme-com-regina-case-mostra-consequencias-da-corrupcao-para-empregados-dos-poderosos-24135677
https://rd1.com.br/regina-case-adiou-programa-para-viver-heroina-em-amor-de-mae/
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ao longo de toda sua trajetória, aparece em determinada sequência desse filme290, onde 

algumas profissionais do audiovisual buscam uma saída para a gravação de um 

comercial na casa alugada onde Madá continua trabalhando, por conta da ausência da 

atriz contratada para tanto. As mulheres, em busca de uma solução, observam Madá e 

comentam o que veem: “ela tem cara de popular, de pobre, meio nordestina né?, uma 

imagem que atinge um público da classe C para baixo”. Percebemos, portanto, como 

essa fachada é fator fundamental para ratificar sua performance teatral e contribui para 

o reconhecimento de sua máscara popular. 

Novamente, a repercussão positiva na mídia vem de sua atuação de personagens 

populares, como observamos no seguinte trecho de uma matéria no caderno de cultura 

sobre o filme291. 

Ao entregar o protagonismo a Regina Casé, Sandra Kogut escolhe o 

registro cômico para abordar essa tragédia política à brasileira. Com 

o País indo para o abismo, só o humor de Madá parece fornecer 

aquela famosa luz no fundo do túnel. E esta seria a infindável 

capacidade de improvisação do povo brasileiro, seu sentido de 

invenção, a técnica conhecida de fazer do limão uma limonada. Sem 

Casé, o filme seria outro. E não teria essa luz em que a atriz é pródiga 

ao interpretar – de coração – os tipos populares. Ou seja, o que de 

melhor existe no Brasil, a sua verdadeira elite (2019). 

Finalizamos este capítulo ressaltando que, no final desse longo processo de 

pesquisa, como já mencionado, houve a estreia da novela das 21h, Amor de Mãe, 

protagonizada por Regina Casé, Taís Araújo e Adriana Esteves. Apesar de não poder 

detalhar e analisar tal obra mais recente de maneira aprofundada por conta do prazo e 

do escopo da tese, é importante mencionar que muito material de entrevistas e 

declarações na mídia292 têm sido gerado ultimamente. 

Destacamos algumas delas que corroboram com nossa hipótese: “(...) Eu estava 

morrendo de saudade de voltar a atuar, mas para deixar meu antigo trabalho e viajar o 

país como apresentadora, precisava ter um personagem como este para eu ter coragem 

de largar tudo e me jogar de novo como atriz” (grifos nossos). Neste trecho, Regina 

Casé assume que seus trabalhos anteriores eram as viagens pelo país como 

                                                        
290 Pude assistir ao filme em pré-estreia realizada no Rio de Janeiro no dia 10 de março de 2020 e incluir 

algumas informações relevantes na tese. 
291 Matéria Mostra: ‘Três Verões’ tem Regina Casé em outro papel marcante. Disponível em: 

<https://istoe.com.br/mostra-tres-veroes-tem-regina-case-em-outro-papel-marcante/> Acesso em: 6 jan. 

2020. 
292 Matéria Regina Casé adiou programa para viver heroína em Amor de Mãe. Disponível em: 

<https://rd1.com.br/regina-case-adiou-programa-para-viver-heroina-em-amor-de-mae/> Acesso em: 20 

nov. 2019. 

https://istoe.com.br/mostra-tres-veroes-tem-regina-case-em-outro-papel-marcante/
https://rd1.com.br/regina-case-adiou-programa-para-viver-heroina-em-amor-de-mae/
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apresentadora, conforme detalhamos ao longo desta tese, e que só agora teve coragem 

de largar tudo isso e voltar para a atuação. Pontuamos, porém, que em todas estas 

situações analisadas, consideramos suas atuações como performances, seja na dita 

ficção ou na suposta realidade, entendendo-as como partes não separadas de sua 

biografia. 

Segundo a atriz, a escolha de retomar tal carreira se deveu ainda aos 

profissionais envolvidos na novela e suas qualidades, como a escrita de Manuela Dias, 

a direção de José Luiz Villamarim e a fotografia de Walter Carvalho, além de querer se 

comunicar com todos os públicos de uma maneira mais leve: 

(...) eu acho que a ficção atualmente é a maneira mais suave, mais 

doce de chegar nas pessoas. As pessoas estão muito arredias, não 

consegue ouvir umas as outras. E através da emoção, do amor de mãe 

e da minha atuação, eu acho que na dramaturgia e na ficção, hoje em 

dia é mais fácil de eu ser o que eu sempre fui e quero continuar sendo, 

que é uma ponte entre diferenças (grifos nossos). 
  

 Esse contexto de intolerância mais explícita relatado por Regina Casé já foi 

indicado como um dos motivos para o programa Esquenta! ter acabado, em que a defesa 

de determinadas bandeiras parecia não agradar a todos. Mesmo assim, muitas pessoas 

pedem o retorno do programa293, que também é relembrado com referências de algumas 

cenas da novela com outros personagens da dramaturgia da emissora, como Avenida 

Brasil (2012)294, reunidos em um almoço familiar: 

Foi um momento em que os fãs relembraram o Esquenta com muito 

carinho e saudades. O assunto foi tão comentado no Twitter que 

entrou nos Trends. Vários comentários fofos e engraçados foram 

deixados pelos fãs. “Esse almoço já virou o programa da Regina 

Casé, ESQUENTA”, escreveu um internauta.  “A casa da Lurdes é o 

verdadeiro Esquenta, misturou todo mundo: Carminha, Tufão, Adalto 

chupetinha, Ritinha, Morena e Ícaro #amordemãe.” escreveu outro 

(2019). 

 

Segundo ela, a ficção propicia a continuidade de trabalhar como mediadora 

sendo ponte entre as diferenças, além de representar muitas mulheres brasileiras na 

composição de sua personagem, conforme afirma na entrevista já citada: 

Eu acho injusto escolher só uma mulher pra ser a Lurdes. Esse 

personagem é tão rico, tão complexo, tão bonito. Eu comecei a viajar 

                                                        
293 “A cobrança dos fãs é grande, já que Regina está fora da TV desde o fim de Esquenta, em janeiro de 

2017. ‘Cobram demais. Em alguns lugares, como na Bahia, eu quase apanho. Sempre pedem para voltar 

o Esquenta’. Disponível na mesma matéria da nota 103. 
294 Amor de Mãe: Almoço na casa de Lurdes faz público lembrar do Esquenta. Disponível em: 

<https://resumodasnovelas.online/amor-de-mae-almoco-na-casa-de-lurdes-faz-publico-lembrar-do-

esquenta/> Acesso em: 16 dez. 2019. 

https://resumodasnovelas.online/amor-de-mae-almoco-na-casa-de-lurdes-faz-publico-lembrar-do-esquenta/
https://resumodasnovelas.online/amor-de-mae-almoco-na-casa-de-lurdes-faz-publico-lembrar-do-esquenta/
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com o ‘Asdrubal trouxe o trombone’ nos anos 1970. E desde lá eu fui 

aos lugares mais ermos do Brasil, foram tantas mulheres como essa 

que eu conheci que eu tento colocar pelo menos umas 100 (grifos 

nossos). 
 

 Suas viagens pelo país são sempre acionadas para recuperar seu conhecimento 

acerca de um Brasil profundo e buscando valorizar a diversidade das mulheres que 

representa. Esse aspecto também aparece de maneira marcante em outra entrevista 

recente295, quando ao ser perguntada sobre o motivo de ter feito tão pouco ao longo de 

sua carreira como atriz, comenta ser difícil ter uma personagem para ela em novela no 

contexto da dramaturgia brasileira: 

Eu não sou a mocinha, não sou a madame, agora que a dramaturgia 

tá trazendo um outro tipo de personagem, que talvez eu inspire as 

pessoas a fazer, por toda minha trajetória, minha história de vida e de 

trabalho. Não é à toa que essa vai ser minha terceira ou quarta 

nordestina, personagens que são mulheres fortes, guerreiras, pobres. 

E ao mesmo tempo essas pessoas são obscurecidas na dramaturgia, 

elas estão em um lugar muito ruim, que não me animava de fazer um 

personagem que não fosse tão legal. Essa é uma protagonista, apesar 

de ser mulher, apesar de ter essa idade, apesar de ser nordestina, 

apesar de ser pobre. E ela brilha, ela é incrível, ela é inteligente, ela é 

tudo isso, então dá a maior vontade de fazer (grifos nossos). 
 

A atriz destaca um perfil de protagonista diferente do que o histórico de novelas 

brasileiras geralmente apresenta, pelo menos não de maneira caricata, afinal Lurdes é 

mulher, mais velha, nordestina, pobre, adjetivações que são comumente 

subalternizadas296. Apesar de ter essas características muitas vezes consideradas 

negativas na televisão, a personagem é “inteligente, incrível e brilha”, ou seja, tem 

realçado outros aspectos que compõem sua personalidade. Lurdes é uma mulher vinda 

de Malaquitas, no interior do Rio Grande do Norte, para o Rio de Janeiro, em busca de 

seu filho mais novo, que foi vendido quando criança pelo pai. Segundo a atriz, a 

inspiração também vem de muitas mulheres que conheceu ao longo de sua trajetória 

em viagens pelo país, não sendo possível escolher apenas uma para indicar como 

referência. 

                                                        
295 Entrevista 'É difícil ter um papel para mim em novela', diz Regina Casé, sobre personagem em 'Amor 

de Mãe'. Disponível em: <https://www.huffpostbrasil.com/entry/amor-de-mae-regina-

case_br_5dd53582e4b010f3f1d07ece> Acesso em: 18 jan. 2020. 
296 Vale lembrar, na novela As filhas da mãe (2001-2002), Regina Casé interpretou Rosalva Rocha, mãe 

de quatro filhos que vive uma vida simples, tendo saído do nordeste para morar em São Paulo. 

Posteriormente descobre que é filha bastarda de um homem rico. Matéria Regina Casé: relembre os 

principais papéis da atriz que está arrasando em 'Amor de Mãe'. Disponível em: <https://br.vida-

estilo.yahoo.com/regina-case-papeis-da-atriz-que-esta-arrasando-em-amor-de-mae-232046692.html> 

Acesso em 12 mar. 2020. 

https://www.huffpostbrasil.com/entry/amor-de-mae-regina-case_br_5dd53582e4b010f3f1d07ece
https://www.huffpostbrasil.com/entry/amor-de-mae-regina-case_br_5dd53582e4b010f3f1d07ece
https://br.vida-estilo.yahoo.com/regina-case-papeis-da-atriz-que-esta-arrasando-em-amor-de-mae-232046692.html
https://br.vida-estilo.yahoo.com/regina-case-papeis-da-atriz-que-esta-arrasando-em-amor-de-mae-232046692.html
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Sobre as diferenças entre Lurdes e Madá, Regina Casé comenta em 

entrevista297: “Nos dois casos, são mulheres contemporâneas minhas, elas são atentas, 

curiosas e interessadas em assuntos que também me interessam. Isso trouxe uma vida, 

uma atualidade e uma sensação constante de naturalidade muito boa para quem 

representa”. Ao ser perguntada sobre as diferenças entre as personagens Val e Lurdes, 

Regina Casé comenta que não se questiona quando atrizes sempre fazem papéis de 

patroas ricas, cariocas e paulistas em diversas novelas, ou seja, não há preocupação de 

que elas fiquem parecidas pois se entende que há uma diversidade nesse tipo de 

personagem. 

O que já não acontece quando se trata de alguém nordestina, pobre, empregada 

etc.: “Eu conheço atrizes que durante todas as suas vidas só fizeram ricas e ninguém 

nunca falou: outra rica? Isso denota a ideia de que pessoas ricas são todas diferentes, 

não tem perigo de uma ficar igual à outra, e que todas as empregadas e nordestinos são 

iguais” (grifos nossos). Nesse sentido, o preconceito com pobres é mais uma vez 

realçado, pelo apagamento de suas especificidades e consequente generalização. 

Regina destaca ainda o preconceito que se revela através desses comentários, 

que entende que os ricos têm suas individualidades e os pobres são todos iguais. Apesar 

de no início do convite ter ficado com receio de fazer uma empregada parecida, esse 

fator foi um dos motivadores a aceitar e procurar fazer muito diferente; depois ela 

refletiu que a Val é muito querida por muita gente, mas nem todo mundo viu o filme da 

Anna Muylaert, já a novela na televisão aberta pode ser vista por milhões de pessoas, 

então mudou de ideia buscando também as semelhanças entre as personagens para que 

ficasse ainda melhor298. A própria trama da novela se apresenta de maneira diferente da 

estrutura comum em que se separam os núcleos de acordos com alguns critérios (o 

cômico, o pobre, o drama etc.), deixando “tudo junto e misturado” conforme definido 

por Regina Casé, o que condiz com os personagens que não são maniqueístas e têm 

suas tramas atravessadas constantemente, se afastando do melodrama clássico e se 

aproximando das ficções seriadas. 

Ao final da entrevista anterior, temos a resposta sobre as diferenças entre Val e 

Lurdes, além das já mencionadas origens, de Pernambuco e Rio Grande do Norte, 

                                                        
297 Matéria Regina Casé celebra conquistas profissionais de 2019: 'É um ano muito feliz'. Disponível 

em: <https://gshow.globo.com/Famosos/noticia/regina-case-celebra-conquistas-profissionais-de-2019-

e-um-ano-muito-feliz.ghtml> Acesso em 4 fev. 2020. 
298 O filme Que horas ela volta? foi exibido na Tela Quente em janeiro de 2016 e na Sessão da Tarde 

em outubro de 2019, na Rede Globo. 

https://gshow.globo.com/Famosos/noticia/regina-case-celebra-conquistas-profissionais-de-2019-e-um-ano-muito-feliz.ghtml
https://gshow.globo.com/Famosos/noticia/regina-case-celebra-conquistas-profissionais-de-2019-e-um-ano-muito-feliz.ghtml
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respectivamente: “A diferença maior é que a Val era muito mais submissa. A Lurdes já 

é depois que acabou o filme”. Regina Casé comenta que mesmo em cenas como a da 

piscina, em que Val subverte uma interdição imposta a ela socialmente, sua fala ao 

telefone com a filha Jéssica é mansa, com voz baixa para que seus patrões não ouçam. 

Em relação à Lurdes, nas primeiras cenas a personagem não se mostra 

intimidada em situações que tem que lidar com pessoas ricas e poderosas, desde que 

seja para defender seus filhos. Nesse aspecto, o final do filme Que horas ela volta?, 

com o pedido de demissão de Val para cuidar de sua filha e seu neto, seria o ponto de 

partida para que várias Lurdes pudessem existir de maneira menos subalternizada. 

Apesar dessa diferente característica associada à personalidade e ao contexto de ambas, 

a situação das empregadas domésticas brasileiras continua muito precarizado, apesar 

dos avanços em relação aos direitos trabalhistas alcançados durante os governos Lula e 

Dilma, através da organização e da luta dessa categoria. 

Em outra entrevista recente (a mesma da nota 115), Regina comenta o fato de 

em 2019 ter trabalhado no teatro, na televisão e no cinema, o que considera positivo na 

aproximação com o público, ampliando seu alcance: 

Uma coisa muito legal que aconteceu de eu estar nessas três 

plataformas - na televisão, no cinema e no teatro - simultaneamente, 

foi me mostrar como eu posso ser uma ponte entre classes sociais e 

culturas diferentes. Existem muitas pessoas que gostam de cinema e 

têm preconceito com a televisão. Mas, vendo o meu trabalho no 

cinema, elas passam a ter vontade de assisti-lo na televisão, e vice e 

versa (grifos nossos). 
 

Destacamos principalmente neste trecho o alcance e o objetivo em ser sempre 

ponte, mediando classes sociais e culturas distintas, ao representar personagens em três 

formas artísticas diferentes. Essa aproximação com o público amplia seu 

reconhecimento como atriz ao estar trabalhando em três formas de produção cultural, 

que muitas vezes possuem públicos diferenciados, devido ao preconceito com a 

televisão comentado por Regina. Entendemos que existe essa distinção de gosto entre 

cinema e televisão, pois há uma ideia do senso comum na qual a tv seria somente 

alienação e que o cinema traria reflexões mais críticas. Defendemos que esses dois 

meios fazem parte da mesma dinâmica da indústria cultural hegemônica, por ora 

apresentando algumas pautas progressistas, mas sempre seguindo a lógica capitalista 

neoliberal dos tempos vigentes. Apenas ressaltamos nessa análise que por conta do 

acesso (preço do ingresso, deslocamento, alimentação etc) aos cinemas é muito superior 

a quantidade de espectadores de televisão, ainda mais considerando a ampliação do 



225 
 

crédito às classes populares nas décadas de 2000 e o financiamento ampliado em lojas 

através do crediário no contexto de ascensão socioeconômica da chamada classe C. 

Neste capítulo, analisamos mais detidamente como a questão de classe se 

apresenta na trajetória e nas performances de Regina Casé através de sua atuação em 

obras audiovisuais com personagens populares, tanto no cinema quanto na televisão. 

Vimos também como sua trajetória pautada pela valorização da diversidade é exaltada 

de algumas maneiras, dentre elas na música de abertura do Esquenta! e na repercussão 

de sua participação na cerimônia de abertura das Olimpíadas 2016, configurando uma 

narrativa que tenta manter a coerência de sentido (RICOEUR, 1994). No próximo, 

abordaremos mais especificamente as relações étnico-raciais estabelecidas ao longo 

dessa carreira artística, se pautando também pelas questões pessoais e familiares 

expostas ao público em declarações, entrevistas e publicações nas redes sociais, 

seguindo nossa investigação pelo eixo interseccional da raça. 
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CAPÍTULO 7 – Raça como eixo interseccional - “meio branca, meio preta, meio 

nordestina” 

 

Neste capítulo, complexificamos o debate étnico-racial no Brasil, que por conta 

da ideia de mistura, embaralha certas categorias nas performances de Regina Casé, 

demonstrando determinadas mudanças em suas declarações conforme o contexto do 

país. As questões raciais estiveram constantemente presentes em sua trajetória, seja nos 

programas apresentados, nos personagens interpretados ou nas demonstrações públicas 

de suas relações familiares e afetivas. No item 7.1 “Sou um preto de 16 anos”, 

falaremos sobre sua identificação com a cultura negra a partir de uma entrevista em que 

faz essa declaração que intitula o tópico; no item 7.2 “É branca, índia, parda e negra”, 

analisamos alguns trechos de uma entrevista no Conversa com Bial em que se discutiu 

alguns aspectos raciais, trazendo ao subtítulo esse trecho da definição de Pedro Bial no 

programa; no item 7.3 Recital da Onça - De camaleoa à onça, a questão racial será 

analisada com base em um dos seus trabalhos mais recentes, esse no teatro, com o 

monólogo Recital da onça, onde interpreta uma mulher que foi convidada para dar uma 

palestra sobre a cultura brasileira na Universidade de Harvard. 

Iniciamos o embasamento teórico sobre raça, considerando-a como uma 

categoria construída historicamente para segregar e justificar a dominação de 

determinados povos sobre outros. Através das pesquisas de Nilma Lino Gomes, Stuart 

Hall, Grada Kilomba, Frantz Fanon, Angela Davis, Asad Haider, bell hooks, dentre 

outros, debatemos como ainda hoje o racismo e sua ideia de hierarquização de raças 

através da supremacia branca, é estruturante das relações sociais. Lembramos que, no 

Brasil, a questão de raça está diretamente relacionada à classe e a gênero, por isso 

fazemos as devidas adaptações ao nosso contexto mesmo quando utilizamos autores de 

outros países, que, debatendo suas realidades específicas, nos ajudam a perceber as 

semelhanças e diferenças em termos de abordagem desta temática299. 

Stuart Hall viveu e pesquisou em um contexto de multiculturalismo britânico 

que tinha em sua agenda de demandas políticas a igualdade social, a justiça racial e o 

reconhecimento da diferença cultural. Hall entende que raça é uma categoria a ser 

utilizada sob rasura devido a sua complexidade e sua relação com outros termos, tais 

                                                        
299 Dentro do debate racial, destacamos a importância também de se pensar a branquitude, por isso para 

mais informações indicamos o livro Aqui ninguém é branco (2009), de Liv Sovik. 
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como etnicidade, identidade, diáspora e multiculturalismo. Concordamos com o autor 

quando debate raça como uma construção política e social que funciona como 

“categoria discursiva em torno da qual se organiza um sistema de poder 

socioeconômico, de exploração e exclusão - ou seja, o racismo” (HALL, 2009, p. 66). 

Com sua lógica própria, o racismo enquanto prática discursiva tenta justificar as 

diferenças sociais e culturais que legitimam a exclusão racial através de distinções 

genéticas e biológicas, gerando assim um “efeito de naturalização” (HALL, 2009). 

(...) nesse tipo de discurso, as diferenças genéticas (supostamente 

escondidas na estrutura dos genes) são ‘materializadas’ e podem ser 

‘lidas’ nos significantes corporais visíveis e facilmente 

reconhecíveis, tais como a cor da pele, as características físicas do 

cabelo, as feições do rosto, o tipo físico e etc., o que permite seu 

funcionamento enquanto mecanismos de fechamento discursivo em 

situações cotidianas (HALL, 2009, p. 66-67). 
 

Nesse sentido de naturalização das diferenças com sua respectiva 

hierarquização, que gera desigualdades supostamente naturais, trazemos Nilma Lino 

Gomes que é importante referência na discussão sobre conceitos presentes no debate 

sobre relações raciais no Brasil: “As raças são construções sociais, políticas e culturais 

produzidas nas relações sociais e de poder ao longo do processo histórico. Não 

significam, de forma alguma, um dado da natureza” (GOMES, 2005, p. 49). 

Concordamos que existe uma diversidade de termos no debate racial brasileiro, cujo 

desenvolvimento muito se deve ao papel dos movimentos sociais, especialmente o 

movimento negro, em diálogo com a produção acadêmica. 

Nilma Gomes (2012) cita Aníbal Quijano (2005), para lembrar como a raça é 

uma categoria mental da modernidade que funciona como uma construção simbólica, 

expressando a experiência básica da dominação colonial proveniente do eurocentrismo. 

Pensando o contexto da América Latina, Quijano defende que a invenção da raça gera 

determinada representação social que reproduz uma forma de classificação condizente 

com as estratégias do poder colonial. Tal invenção, portanto, atua ainda hoje como 

instrumento de poder econômico, político, cultural, epistemológico e pedagógico. A 

autora encerra o texto discutindo a complexidade do quadro de discriminação e 

desigualdades no Brasil, interpretando raça como estrutural e estruturante do contexto 

brasileiro. Nosso contexto é moldado em grande parte pela classificação do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com o grupo racial negro composto por 
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pretos e pardos, o que causa inúmeros debates sobre colorismo ou pigmentocracia300, 

identificação racial301 etc. Por ora, nos interessa saber que a maioria da população do 

país é negra, com um aumento significativo na porcentagem verificado pela última 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD) realizada pelo 

IBGE302. 

O contexto brasileiro é ainda o de um país racista responsável pelo projeto em 

desenvolvimento desde a escravidão: o genocídio da população negra303. Apesar de ser 

a maior parte dos brasileiros, com um aumento em termos de autodeclaração304 e de 

mudanças recentes significativas no quesito educação superior por conta das políticas 

públicas de ações afirmativas através do sistema de cotas305, ainda é abissal a 

desigualdade quando se fala de relações étnico-raciais no Brasil306. É cada vez mais 

urgente a discussão sobre raça em todos os campos de pesquisa, nos mais variados 

objetos de estudo, visando destruir o mito da democracia racial que continua 

reproduzindo as relações entre a casa grande e a senzala, apesar da luta permanente dos 

quilombos. Vale lembrar que tal mito está completamente relacionado à construção da 

                                                        
300 O colorismo ou pigmentocracia diz respeito ao tom da pele negra, que, quanto mais retinta, maior a 

possibilidade de racismo e consequente preterimento em diversos âmbitos. Matéria Colorismo: o que é, 

como funciona. Disponível em: <https://www.geledes.org.br/colorismo-o-que-e-como-funciona/> 

Acesso em: 22 jan. 2020. 
301 A autodeclaração ainda é um tema complexo, pois envolve processos subjetivos muito particulares, 

justamente pelo contexto do racismo e do mito da democracia racial que vivemos no Brasil. Apesar disso, 

cada vez mais as pessoas negras estão se conscientizando da importância dessa afirmação identitária, 

resultado de muita luta dos movimentos negros, dos debates sobre empoderamento estético e das ações 

afirmativas nas universidades públicas. Matéria Cresce parcela da população que se declara negra no 

Brasil, segundo IBGE. Disponível em: 
<https://www.brasildefato.com.br/2019/05/28/cresce-parcela-da-populacao-que-se-declara-negra-no-

brasil-segundo-ibge/> Acesso em: 22 jan. 2020. 
302 Matéria População chega a 205,5 milhões, com menos brancos e mais pardos e pretos. Disponível 

em: 
<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/18282-

populacao-chega-a-205-5-milhoes-com-menos-brancos-e-mais-pardos-e-pretos> Acesso em: 22 jan. 

2020. 
303 Matéria População negra é principal vítima de homicídio no Brasil. Disponível em: 

<https://exame.abril.com.br/brasil/ibge-populacao-negra-e-principal-vitima-de-homicidio-no-brasil/> 

Acesso em: 21 nov. 2019. 
304 Matéria Em sete anos, aumenta em 32% a população que se declara preta no Brasil. Disponível em: 

<https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/05/22/em-sete-anos-aumenta-em-32percent-a-populacao-

que-se-declara-preta-no-brasil.ghtml> Acesso em: 21 nov. 2019. 
305 Matéria Pretos ou pardos estão mais escolarizados mas desigualdade em relação aos brancos 

permanece. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-

agencia-de-noticias/releases/25989-pretos-ou-pardos-estao-mais-escolarizados-mas-desigualdade-em-

relacao-aos-brancos-permanece> Acesso em: 21 nov. 2019. 
306 Matéria Abismo social separa negros e brancos no Brasil desde o parto. Disponível em: 

<https://brasil.elpais.com/brasil/2019/11/19/politica/1574195977_206027.html>Acesso em: 21 nov. 

2019. 

https://www.geledes.org.br/colorismo-o-que-e-como-funciona/
https://www.brasildefato.com.br/2019/05/28/cresce-parcela-da-populacao-que-se-declara-negra-no-brasil-segundo-ibge/
https://www.brasildefato.com.br/2019/05/28/cresce-parcela-da-populacao-que-se-declara-negra-no-brasil-segundo-ibge/
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/18282-populacao-chega-a-205-5-milhoes-com-menos-brancos-e-mais-pardos-e-pretos
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/18282-populacao-chega-a-205-5-milhoes-com-menos-brancos-e-mais-pardos-e-pretos
https://exame.abril.com.br/brasil/ibge-populacao-negra-e-principal-vitima-de-homicidio-no-brasil/
https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/05/22/em-sete-anos-aumenta-em-32percent-a-populacao-que-se-declara-preta-no-brasil.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/05/22/em-sete-anos-aumenta-em-32percent-a-populacao-que-se-declara-preta-no-brasil.ghtml
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/25989-pretos-ou-pardos-estao-mais-escolarizados-mas-desigualdade-em-relacao-aos-brancos-permanece
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/25989-pretos-ou-pardos-estao-mais-escolarizados-mas-desigualdade-em-relacao-aos-brancos-permanece
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/25989-pretos-ou-pardos-estao-mais-escolarizados-mas-desigualdade-em-relacao-aos-brancos-permanece
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/11/19/politica/1574195977_206027.html
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identidade nacional em que a mestiçagem foi positivada e autorizada por nomes como 

Gilberto Freyre307, mais um resquício que estrutura a colonialidade do ser. 

Um caso problemático que vale ser mencionado, por exemplo, foi a festa da 

socialite e ex-diretora da Vogue308, Donata Meirelles, que causou grande repercussão 

negativa por conta da temática da celebração309, que resgatava um passado perverso do 

Brasil310. Na ocasião, mulheres negras vestidas de roupas brancas de baianas recebiam 

os convidados ao redor de uma cadeira emblemática para a cultura negra e religiões de 

matriz africana. O evento contou com muitas celebridades, dentre elas, Caetano Veloso, 

Gilberto Gil, Ivete Sangalo, Preta Gil, Regina Casé311 etc. Trazemos esse exemplo 

sintomático, de uma festa de aniversário de uma integrante da elite brasileira 

contemporânea, para mostrar como a colonialidade se faz atual e presente ao celebrar 

um passado colonial, racista e escravocrata em uma síntese da elite brasileira, segundo 

o antropólogo e curador artístico Hélio Menezes312. 

A polêmica com a festa racista se deu principalmente nas redes sociais, com 

muitas pessoas questionando inclusive os artistas presentes, que se dizem progressistas 

e aliados nas lutas contra a discriminação313. Mesmo em um evento pontual de 

                                                        
307 “Ao longo de nossas vivências, somos habituadas a acreditar que a sociedade brasileira se constituiu 

pela mistura harmoniosa de raças, que nossos antepassados – europeus, indígenas, africanos – 

conformaram uma mistura, étnica e cultural, que deu origem ao mestiço ou, ainda, à identidade brasileira. 

Dessa forma, minando o reconhecimento das diferenças, fundou-se o mito da democracia racial.  

Estratégica, essa perspectiva naturaliza e sustenta os discursos racistas que permeiam a construção de 

nossas identidades e, por conseguinte, embranquece, tal como manda a hegemonia, grande parte das 

heranças e discursividades de povos historicamente oprimidos”. Matéria“Morenas exóticas” – um 

debate sobre colorismo, negritude e arquétipos femininos da ideologia da mestiçagem. Disponível 

em:<https://www.geledes.org.br/morenas-exoticas-um-debate-sobre-colorismo-negritude-e-arquetipos-

femininos-da-ideologia-da-mesticagem/#axzz3Ss9kQuxs> Acesso em: 23 jan. 2020. 
308 Matéria Diretora da Vogue Brasil faz festa com negras fantasiadas de escravas. Disponível em: 

<https://revistaforum.com.br/direitos/diretora-da-vogue-brasil-faz-festa-com-negras-fantasiadas-de-

escravas/> Acesso em: 18 nov. 2019. 
309 Matéria Donata Meirelles, da Vogue, faz festa de 50 anos e é criticada por ‘temática racista’. 

Disponível em: <https://www.huffpostbrasil.com/entry/donata-meireles-festa-

racismo_br_5c5f242ee4b0eec79b23f2a8> Acesso em: 19 nov. 2019. 
310 Matéria A insensibilidade de Donata Meirelles é uma face do racismo brasileiro. Disponível em: 

<https://www.vice.com/pt_br/article/gya5m9/a-insensibilidade-de-donata-meirelles-e-uma-face-do-

racismo-brasileiro> Acesso em: 21 jan. 2020. 
311 Regina Casé publicou foto em seu perfil no Instagram durante a comemoração e apagou depois de 

todas as polêmicas. Essa situação é sintomática, já que para uma pessoa que diz defender as diferenças 

estar associada a um evento racista poderia manchar de alguma maneira sua imagem. Tal caso corrobora 

com o que estamos debatendo sobre performance e reputação, além do realce de uma contradição grave, 

que, em tempos de redes sociais, pode causar bastante repercussão negativa e fugir do controle. 
312 Matéria Hélio Menezes: A cadeira da foto. Disponível em: 

<https://revistaforum.com.br/direitos/helio-menezes-a-cadeira-da-foto/> Acesso em: 18 nov. 2019. 
313 Uma das poucas vozes do meio artístico a se pronunciar foi a atriz Taís Araújo, que, apesar de não 

estar na festa, conhece Donata Meirelles. No perfil pessoal do Instagram, Taís publicou a imagem de 

uma pintura da época do Brasil Colônia com a seguinte legenda: “Muitos têm me perguntado sobre a 

https://www.geledes.org.br/morenas-exoticas-um-debate-sobre-colorismo-negritude-e-arquetipos-femininos-da-ideologia-da-mesticagem/#axzz3Ss9kQuxs
https://www.geledes.org.br/morenas-exoticas-um-debate-sobre-colorismo-negritude-e-arquetipos-femininos-da-ideologia-da-mesticagem/#axzz3Ss9kQuxs
https://revistaforum.com.br/direitos/diretora-da-vogue-brasil-faz-festa-com-negras-fantasiadas-de-escravas/
https://revistaforum.com.br/direitos/diretora-da-vogue-brasil-faz-festa-com-negras-fantasiadas-de-escravas/
https://www.huffpostbrasil.com/entry/donata-meireles-festa-racismo_br_5c5f242ee4b0eec79b23f2a8
https://www.huffpostbrasil.com/entry/donata-meireles-festa-racismo_br_5c5f242ee4b0eec79b23f2a8
https://www.vice.com/pt_br/article/gya5m9/a-insensibilidade-de-donata-meirelles-e-uma-face-do-racismo-brasileiro
https://www.vice.com/pt_br/article/gya5m9/a-insensibilidade-de-donata-meirelles-e-uma-face-do-racismo-brasileiro
https://revistaforum.com.br/direitos/helio-menezes-a-cadeira-da-foto/
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celebração, percebemos a conivência que se tem com o racismo e como, muitas vezes, 

a própria responsabilidade pelo crime sofrido recai sobre as pessoas negras314, 

lembrando a afirmação de Kabengele Munanga sobre o racismo ser o crime perfeito no 

Brasil onde a própria vítima é responsabilizada pelo racismo que sofre315. 

É interessante observar que, quando se questiona determinado comportamento 

racista, seja de repercussão pública ou apenas no ambiente privado, é comum a resposta 

vir de maneiras peculiares, como ter sido mal interpretado e/ou pedir desculpas caso 

alguém tenha se sentido ofendido316. Vale lembrar que, no Brasil, o racismo é crime há 

                                                        
festa da Donata. Bom, ela é uma mulher que eu conheço e de quem gosto. O que aconteceu, no entanto, 

considero um erro, pois a festa foi feita por pessoas que trabalham com IMAGEM e sabem o poder que 

uma imagem tem. Não acredito que o desejo deles tenha sido retratar o Brasil Colônia, um período duro, 

mas uma IMAGEM fala mais que mil palavras e dez mil desejos. As comparações são inevitáveis. O que 

aconteceu ali é o que ocorre nesse país construído sobre o racismo, corpos, suor, sangue e lágrimas 

negros. Esse sofrimento é tão naturalizado que fica difícil para as pessoas que não se identificam com as 

moças de pé ao lado da cadeira sentirem o que a população negra sente. Tudo fica natural, passa a ser 

“mimimi”. “Mas agora tudo é racismo?” Bom, lamento dizer que, se "nem tudo é racismo", é sobre 

racismo que nossa sociedade foi construída. Mesmo que muitos de nós, negros, brancos e indígenas, não 

tenhamos consciência; mesmo que seja contra a nossa vontade; mesmo sentindo vergonha, esta é a nossa 

história. Cabe a nós, adultos, olhar para o nosso país com maturidade e crítica, e educar nossas crianças 

pra um futuro menos desigual. Reconhecer é um caminho. Errar faz parte do processo e o melhor do erro 

é ele ser o caminho para o aprendizado. Meu posicionamento sobre racismo estrutural tem sido dado em 

toda a minha carreira. Basta rolar o feed e você verá que me pronunciei em situações parecidas, como, 

por exemplo, quando uma marca fez uma estampa "celebrando" a escravidão. Mas evitei comentar 

quando, recentemente, um menino branco foi fantasiado pela mãe em uma festa como escravo, lembra? 

Isto porque meu pronunciamento está dado e não mudou. Nem mudará, e não preciso repetir sempre. É 

tudo a mesma coisa e, como já disse anteriormente, a escravidão deveria estar em livros de história e ter 

erguido museus para lembrarmos de seu horror e da dor e violência sofridas por seres humanos em mais 

de 300 anos. Proponho uma reflexão: pq essa imagem continua acontecendo dentro de muitos 

restaurantes, lugares públicos e lares sem que ninguém se movimente? Pq será que em nosso dia a dia 

não nos incomodamos e somos coniventes, hein, Brasil?”.  Matéria “Errar faz parte do processo”, diz 

Taís Araújo de festa de Donata Meirelles. Disponível em: 

<https://tvefamosos.uol.com.br/noticias/redacao/2019/02/11/errar-faz-parte-do-processo-diz-tais-

araujo-de-festa-de-donata-meirelles.htm> Acesso em: 22 jan. 2020. 
314 Algumas baianas, que trabalhavam como recepcionistas na festa e foram fotografadas nas imagens 

que circularam na internet, sofreram ofensas nas redes sociais e tiveram alguns contratos de trabalho 

cancelados. Matéria Baianas de festa da diretora da Vogue vão à polícia após serem ofendidas na 

internet. Disponível em:  <https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2019/02/baianas-de-festa-da-

diretora-da-vogue-vao-a-policia-apos-serem-ofendidas-na-internet.shtml> Acesso em: 22 jan. 2020. 
315 “Nosso racismo é um crime perfeito, porque a própria vítima é que é responsável pelo seu racismo, 

quem comentou não tem nenhum problema”. Entrevista Nosso racismo é um crime perfeito. Disponível 

em: <https://www.geledes.org.br/nosso-racismo-e-um-crime-perfeito/> Acesso em: 22 jan. 2020. 
316 Após a polêmica, Donata Meirelles postou uma foto de uma flor branca no Instagram com a seguinte 

legenda: “Ontem comemorei meus 50 anos em Salvador, cidade de meu marido e que tanto amo. Não 

era uma festa temática. Como era sexta-feira e a festa foi na Bahia, muitos convidados e o receptivo 

estavam de branco, como reza a tradição. Mas vale também esclarecer: nas fotos publicadas, a cadeira 

não era uma cadeira de Sinhá, e sim de candomblé, e as roupas não eram de mucama, mas trajes de baiana 

de festa. Ainda assim, se causamos uma impressão diferente dessa, peço desculpas. Respeito a Bahia, 

sua cultura e suas tradições, assim como as baianas, que são Patrimônio Imaterial desta terra que também 

considero minha e que recebem com tanto carinho os visitantes no aeroporto, nas ruas e nas festas. Mas, 

como dizia Juscelino, com erro não há compromisso e, como diz o samba, perdão foi feito para pedir”. 

Disponível em: <https://www.instagram.com/p/Btq5iMBh9Xb/?utm_source=ig_embed> Acesso em: 22 

jan. 2020. 

https://tvefamosos.uol.com.br/noticias/redacao/2019/02/11/errar-faz-parte-do-processo-diz-tais-araujo-de-festa-de-donata-meirelles.htm
https://tvefamosos.uol.com.br/noticias/redacao/2019/02/11/errar-faz-parte-do-processo-diz-tais-araujo-de-festa-de-donata-meirelles.htm
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2019/02/baianas-de-festa-da-diretora-da-vogue-vao-a-policia-apos-serem-ofendidas-na-internet.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2019/02/baianas-de-festa-da-diretora-da-vogue-vao-a-policia-apos-serem-ofendidas-na-internet.shtml
https://www.geledes.org.br/nosso-racismo-e-um-crime-perfeito/
https://www.instagram.com/p/Btq5iMBh9Xb/?utm_source=ig_embed


231 
 

mais de 30 anos317, comprovando que uma legislação específica e o punitivismo 

carcerário não solucionam essa grande mazela social, pois os índices de feminicídio, 

desigualdade salarial, população nos presídios, desemprego e representatividade na 

cultura relacionados a pessoas negras continuam absurdos e inaceitáveis318. 

Começamos o capítulo com uma entrevista de Regina Casé em 2018 que traz 

declarações importantes sobre as relações étnico-raciais estabelecidas através de suas 

vivências pessoais e profissionais. Abordaremos ao longo dos subitens a questão 

pessoal sobre sua autodeclaração étnica associada à mistura, afirmando ser “meio 

branca, meio índia, meio nordestina”; relacionando com a personagem Tina Pepper na 

novela Cambalacho (1986), uma referência à Tina Turner, cantora estadunidense negra 

de grande sucesso na década de 1980; e sua relação pública com pessoas negras, 

famosas ou anônimas, trazendo o debate mais explícito sobre racismo em relação ao 

filho Roque Casé Ciavatta; além de apontar as questões raciais citadas na peça Recital 

da Onça, que esteve em cartaz em 2019. 

 

7.1 “Sou um preto de 16 anos” 

 Além de tematizar a questão racial em seus programas como apresentadora, 

enaltecendo convidados e debates sobre preconceito, como já vimos em outros tópicos, 

Regina Casé tem trazido cada vez mais a luta contra o racismo na sociedade a partir de 

suas experiências como mãe de uma criança negra. Nesta seção, focaremos na 

construção de sua face pública tensionando as declarações sobre raça a partir de suas 

falas em entrevistas e publicações nas redes sociais, passando por diversos momentos 

de sua carreira, analisando alguns de seus relatos autobiográficos enquanto uma criação 

artificial de sentido (BOURDIEU, 1996), cada vez mais voltado para práticas 

antirracistas. 

Essa questão racial é temática recorrente em entrevistas já analisadas, tendo 

sofrido algumas alterações ao longo da carreira em suas respostas e declarações. Dentre 

os motivos, atribuímos alguns fatores, como a convivência com pessoas negras desde 

                                                        
317 Matéria Lei que torna racismo crime completa 30 anos, mas ainda há muito a se fazer. Disponível 

em: <https://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2019/01/05/interna_nacional,1019014/lei-que-torna-

racismo-crime-completa-30-anos-mas-ainda-ha-muito-a-se.shtml> Acesso em: 21 jan. 2020. 
318

 Matéria Seis estatísticas que mostram o abismo racial no Brasil. Disponível em: 

<https://www.cartacapital.com.br/sociedade/seis-estatisticas-que-mostram-o-abismo-racial-no-brasil/> 

Acesso em: 21 jan. 2020. 

https://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2019/01/05/interna_nacional,1019014/lei-que-torna-racismo-crime-completa-30-anos-mas-ainda-ha-muito-a-se.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2019/01/05/interna_nacional,1019014/lei-que-torna-racismo-crime-completa-30-anos-mas-ainda-ha-muito-a-se.shtml
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/seis-estatisticas-que-mostram-o-abismo-racial-no-brasil/
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cedo, passando pela adoção de seu filho Roque e as cada vez mais recentes e 

importantes discussões sobre lugar de fala, representação e representatividade. O 

contexto de cada momento é fundamental para entender as mudanças pelas quais o país 

tem passado acerca das identificações raciais e autodeclarações. Se pensarmos no 

sentido simbólico, seriam muitos os embates que surgiriam hoje em 2020 caso Regina 

Casé fosse interpretar uma personagem que fazia referência a uma cantora negra, como 

foi o caso da Tina Pepper em 1986319, a personagem Albertina Pimenta que ficou 

conhecida por imitar a Tina Turner320. 

Em entrevista de 2018321, a apresentadora declarou que foram muitos os 

convites para dar palestras sobre diversidade, por conta dos programas já realizados, 

mas que, em um evento que participou como convidada, foi antecedida por uma mesa 

de mulheres feministas de mais idade, que questionavam diversos padrões, mas que em 

alguns casos não tinham coragem de ousar justamente por conta da idade, dizendo o 

famoso “não tenho mais idade pra isso”. Regina prosseguiu dando o exemplo de 

restaurantes que têm espaço só para crianças, com menu específico, que não dão a 

oportunidade a elas para conhecerem coisas novas, interagindo mais com os adultos322. 

                                                        
319 Em matéria na ocasião da reprise de Cambalacho no canal Viva em 2015, Regina Casé afirmou: “A 

Tina falava que odiava pobre, dava bolsada nas pessoas. Hoje em dia ela nem poderia existir [risos]. 

Apesar dela ser muito braba e mal-humorada, as pessoas adoravam ela. É um personagem que ficou no 

meu coração e no coração do público, mesmo tento passado tantos anos”. Matéria Regina Casé sobre a 

volta de Tina Pepper: “Hoje em dia ela nem poderia existir”. Disponível em: 

<https://glamurama.uol.com.br/regina-case-sobre-a-volta-de-tina-pepper-hoje-em-dia-ela-nem-poderia-

existir/> Acesso em: 12 mar. 2020. 
320 Sobre a repercussão de Tina Pepper: “Ela conseguiu fama, gravou um disco e ficou rica, sendo que o 

hit da personagem, ‘Você Me Incendeia’, fez muitos sucesso na novela e fora dela – Regina até participou 

do programa do Chacrinha cantando a música como Tina Pepper”. Matéria Regina Casé: relembre os 

principais papéis da atriz que está arrasando em 'Amor de Mãe'. Disponível em: <https://br.vida-

estilo.yahoo.com/regina-case-papeis-da-atriz-que-esta-arrasando-em-amor-de-mae-232046692.html> 

Acesso em 12 mar. 2020. 
321 A entrevista inicia com um tom que tensiona as críticas que Regina Casé recebe ao longo da carreira: 

“Você já pode ter pensado que o modo como Regina Casé leva a vida - entre a favela e o Leblon - não é 

lá muito fácil de engolir. Por que uma artista do primeiro escalão da Globo, com grana e amigos do naipe 

de Caetano Veloso e Fernanda Montenegro escolhe subir o morro para almoçar num domingo? Porque 

Regina "faz tipo", diriam alguns. Fala que gosta de pobre para criar um personagem e, com ele, ganhar 

programas na TV, papéis em filmes e, quem sabe, virar garota-propaganda de algum produto popular. 

Essa resposta a artista ouve há uns vinte anos. Porque ela gosta, pode ser uma outra resposta. E gosta, 

porque o caldeirão de afeto, política e cultura que aprendeu com Caetano, bancado pelo dinheiro que 

ganhou da Globo e moldado pelo que a fama a proporciona faz de Regina alguém capaz de identificar e 

gozar as delícias que existem em todo mundo e em todo canto. Essa é a resposta certa, ela informa”. 

Entrevista “Sou um preto, de 16 anos” – Regina Casé se sente assim, também uma “neoabolicionista” 

e fala como dá “um puta trabalho” pro maquiador. Disponível em: 

<https://universa.uol.com.br/especiais/regina-case/index.htm#sou-um-preto-de-16-anos> Acesso em: 11 

jun. 2018. 
322 Esse aspecto geracional será mais detalhado no capítulo 8 com foco na questão de gênero. 

https://glamurama.uol.com.br/regina-case-sobre-a-volta-de-tina-pepper-hoje-em-dia-ela-nem-poderia-existir/
https://glamurama.uol.com.br/regina-case-sobre-a-volta-de-tina-pepper-hoje-em-dia-ela-nem-poderia-existir/
https://universa.uol.com.br/especiais/regina-case/index.htm#sou-um-preto-de-16-anos
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Esse exemplo de segmentação é empobrecedor, afirma Regina, por acreditar 

nos lemas “tudo junto e misturado” e “xô, preconceito”, declarando que “um dos 

maiores patrimônios do Brasil, maior que a Amazônia, é a diversidade que a gente 

conseguiu manter por tanto tempo. Não tô dizendo que não tem preconceito, que não é 

opressor, o Brasil é muito (...)” (grifos nossos). Mais uma vez, a diversidade é ressaltada 

como símbolo significativo do país, sendo um dos maiores patrimônios nacionais para 

a apresentadora, apesar de reconhecer que existe muito preconceito e opressão também. 

Veremos como essa celebração da mistura atravessa a questão racial. 

 Ao comentar a questão da idade, na época com 64 anos, Regina afirmou que se 

sente como um “menino preto de 16 anos”, por conta de seus gostos musicais e 

interesses gerais, além de sempre ter se identificado com as culturas vindas de África 

para o Brasil: “Quase ninguém se sente com a própria idade. Mas meu caso é mais 

grave. Me sinto um menino. Um menino preto de 16 anos” (grifos nossos). A declaração 

é relevante para o nosso debate racial e intitula a entrevista concedida ao portal de 

notícias. Nesta temática complexa, a apresentadora continuou: “Eu não pensava se eu 

era branca ou se era preta, hoje em dia eu vejo os privilégios que eu tenho, por no Brasil 

eu ser considerada branca, o que é uma piada (apontando para a própria pele)” (grifos 

nossos). Já abordamos brevemente as complexidades envolvendo as discussões étnico-

raciais no Brasil e essa frase sobre ser uma piada o fato de ser lida socialmente como 

branca no país é um dos aspectos desse debate, que vai aparecer em outros momentos 

a serem analisados. 

Nesse trecho a questão da pele é mais marcante por ter um tom escuro demais 

para ser considerada branca, se aproximando mais do fenótipo indígena por conta dos 

cabelos lisos e dos traços do rosto, que a afastam da ascendência negra direta, que é 

acionada de outras formas ao longo da trajetória, principalmente através da cultura. 

Complementando a questão da própria mestiçagem, a apresentadora continua, quando 

é questionada sobre se considerar branca: 

Ninguém pode dizer que sou só branca. Tem até uma história curiosa 

sobre isso: quando me convidou pra fazer a (empregada doméstica) 

Val, do filme 'Que horas ela volta?', a (diretora) Anna Muylaert diz 

que viu em mim alguém que é preta, branca e índia. Mas, no fim das 

contas, 80% desta pessoa foi colonizada por africanos. Tudo que 

tenho de melhor, aprendi com eles (grifos nossos). 

 Vemos aqui que, além dos fatores relativos à atuação e à trajetória ligada às 

camadas populares, um quesito preenchido para interpretar uma empregada doméstica 
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diz respeito ao próprio corpo e fenótipo, em busca de mais verossimilhança com a 

personagem, conforme discutimos em relação à classe no capítulo anterior. A 

perspectiva a favor da mistura nos aspectos da cultura brasileira está atravessada pelo 

fator racial, onde essa persona com fenótipo de “preta, branca e índia” parece 

representar perfeitamente a miscigenação no qual o Brasil foi fundado, seja por se 

identificar com a cultura negra e se sentir como um jovem negro ou por interpretar 

personagens populares que na realidade são subalternizados cotidianamente. 

Criticamos como esse posicionamento, por mais que não tenha a intenção, acaba 

reforçando o mito da democracia racial e assim, o racismo como um crime perfeito. 

Pensando em como os contextos condicionam determinados discursos, 

podemos apontar que esse posicionamento em relação a essa questão racial vem se 

intensificando. Por mais que exaltasse o lado da mistura, Regina Casé o fazia 

enaltecendo seus traços naturais mais ligados ao fenótipo de nordestinos e/ou indígenas, 

não diretamente relacionada à questão negra, que aparece mais incisiva nas declarações 

sobre as personagens Tina Pepper e Val, aqui recuperadas em uma contemporaneidade 

na qual as pautas raciais estão sendo mais amplamente debatidas e complexificadas. 

Veremos ainda outra declaração sobre a maior parte da sua “colonização” ter sido 

realizada por africanos, ressaltando que tudo que tem de melhor foi aprendido com eles. 

Como já mencionamos no item relacionado à ilusão biográfica da artista, Regina 

Casé tem uma declaração em seu site oficial sobre Tina Pepper que relembramos agora: 

“Essa personagem me trouxe outra coisa muito interessante em relação à minha cor. 

Porque a Tina Turner é negra, o Brasil inteiro começou a achar que eu era negra 

também. E isso dura até hoje” (grifos nossos). Nessa afirmação vemos a consciência de 

que não se é negra, mas não precisando se afirmar como branca. Essa mistura de raças 

em seu próprio corpo também é utilizada como capital cultural alinhado às outras 

questões acerca da diversidade brasileira no âmbito da cultura e suas expressões 

artísticas, com posicionamentos que seguem muito o contexto de cada época dentro 

desse debate, aparecendo em muitos momentos de sua carreira através da interação de 

projetos individuais e coletivos (VELHO, 2003). 

No programa Conversa com Bial em 2019, ao fazer referência a outro trabalho 

de Regina como atriz, é exibida uma cena da novela Cambalacho (1986) com a 

personagem Tina Pepper, que tinha um apelo popular e fazia uma homenagem à cantora 

estadunidense Tina Turner, que fazia muito sucesso nos EUA na década de 1980: 
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Era um personagem muito popular, da periferia de São Paulo e essas 

meninas todas que queriam ser famosas e desse jeito, com esse 

vocabulário, com esse repertório, elas não se viam na tv, que é o que 

depois acontece... O que eu tenho muito orgulho é que eu na ficção 

também tô a serviço dessas mesmas pessoas e dessas mesmas ideias. 

Se cê reparar não é à toa que no Que horas ela volta? eu sou 

empregada, Darlene, sou cortadora de cana, a Tina, eu sou uma 

menina pobre da periferia de São Paulo, eu fui durante muito tempo 

porta-voz de todas essas pessoas que tavam invisíveis. Espero que o 

mais rápido possível, isso não seja necessário, e cada vez menos. Há 

atrizes maravilhosas vindas da periferia. (grifos nossos) 

Vemos nesse trecho como Regina Casé ressalta tal personagem popular que 

fazia muito sucesso e que foi um dos primeiros trabalhos, dessa vez na ficção televisiva, 

a demonstrar a defesa por representar as pessoas e ideias que não estavam na televisão, 

vindas da periferia. Ela assume ter sido porta-voz das pessoas que estavam invisíveis e 

espera que isso não seja mais necessário, já que, segundo ela, existem atrizes 

maravilhosas vindas da periferia. Ratifica ainda que não é só nos programas de televisão 

como apresentadora que está a serviço dessas mesmas pessoas e ideias, pois menciona 

seus trabalhos como atriz onde interpreta personagens populares, como empregada 

doméstica, como cortadora de cana, como menina pobre da periferia etc., demonstrando 

muito orgulho por essa trajetória, que exalta essas pessoas ao invés de subjugá-las. Sua 

performance teatral enquanto atriz funciona assim como uma constante atualização de 

sua fachada para continuar reproduzindo determinados efeitos de sentido (GOFFMAN, 

2011), representando muitas personagens que, no contexto brasileiro, são negras. 

Bial defende que sempre será necessário alguém que avatarize, seja um símbolo 

de determinadas causas, e que isso fez com que a atriz angariasse muitos fãs, inclusive 

famosos, como Mãe Menininha do Gantois, referência do candomblé da Bahia, que 

queria conhecer pessoalmente a Tina Pepper. Sobre o encontro promovido por Caetano 

Veloso, Regina relembra: 

Você vê porque ela é tão sábia, ela não tá presa num lugar, numa 

verdade, numa bolha como se diz hoje, a Mãe Menininha com toda 

aquela sabedoria, ancestralidade, cultuando as tradições, ela tinha no 

quarto dela um pôster do John Travolta, eu me lembro, isso é que é 

legal, pop, vendo o que é a vida, o que é o real, é o amor, é isso. 

(grifos nossos) 

Comentando a postura de Mãe Menininha, Regina Casé destaca a admiração 

pela mesma que, apesar de estar ligada às tradições e à ancestralidade da religião afro-

brasileira, sabe interagir com a contemporaneidade, tendo como ídolos alguns ícones 

da cultura pop mundial da época, e que isso, vindo de uma pessoa tão sábia, serve de 
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inspiração para a sua vida e de exemplo de atuação que justifica seu campo de 

possibilidades (VELHO, 2003), valorizando o “tudo junto e misturado”. 

Outro atravessamento se dá por conta do filho Roque, que gerou mais 

engajamento na questão racial, obtendo reconhecimento de um instituto que luta pela 

causa negra ao escolhê-la como uma das embaixadoras no Brasil323. Na terceira edição 

do Jantar Beneficente Sim à Igualdade Racial, Regina Casé foi uma das apresentadoras 

do prêmio realizado no Hotel Copacabana Palace no dia 17 de maio de 2018. Em vídeo 

publicado no Instagram posteriormente, a apresentadora agradeceu ao convite para 

participar do evento, principalmente como mãe de um filho negro. Além dela, artistas 

famosos que são brancos, como Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank, Leandra Leal 

também se solidarizam com a causa por serem mães e pais de crianças negras. 

Entendendo o racismo como uma prática discursiva (HALL, 2011), é importante que 

cada vez mais as pessoas brancas sejam aliadas efetivas na luta antirracista324. 

 Na entrevista já citada anteriormente, ao falar sobre o processo de adoção de 

seu filho, Regina afirmou: “Ouço coisas terríveis, do tipo: 'É uma graça esse menino 

que você pegou pra criar’”. Essa temática racial, que já estava presente nas atrações 

apresentadas ao discutir casos de racismo no cotidiano de pessoas negras, tem aparecido 

cada vez mais em entrevistas, e a justificativa do posicionamento é por conta do filho325. 

Nas últimas temporadas do Esquenta!, a criança marcou presença tanto no estúdio 

quanto nas viagens pelo Brasil. Para Regina Casé, o programa trouxe 

representatividade: 

Ele tem muita sorte de ter nascido já no 'Esquenta', que era um 

programa que eu já trazia muitas pessoas negras, promovia uma 

diversidade racial muito grande. Ele cresceu ali dentro e cresceu 

tendo uma representatividade muito grande, porque via o Lázaro 

Ramos na TV e via ele na minha casa, gostava da Taís (Araújo) e 

tinha a oportunidade de ter ela na casa dele também. (grifos nossos) 

                                                        
323 Nota Glória Maria e Regina Casé: embaixadoras do Identidades do Brasil. Disponível em: 

<https://blogs.oglobo.globo.com/marina-caruso/post/gloria-maria-e-regina-case-embaixadoras-do-

identidades-do-brasil.html> Acesso em 7 mai. 2018. 
324 É curioso notar como a atenção dada às falas de pessoas brancas sobre racismo sempre ganham mais 

visibilidade do que as enunciadas por pessoas negras e seus respectivos movimentos sociais, que lutam 

há mais de um século por dignidade e melhores condições de vida. Apesar de não entrarmos no debate 

sobre adoção de crianças negras de África por pessoas brancas famosas (caso de Bruno Gagliasso e 

Giovana Ewbank), vale mencionar que são muitas as polêmicas que envolvem essas situações, sendo 

amplamente debatidas na contemporaneidade. 
325 Matéria Regina Casé conta que Roque, filho de 4 anos, reconhece racismo: ‘Pergunta’. Disponível 

em: http://www.purepeople.com.br/noticia/regina-case-conta-que-roque-filho-de-4-anos-reconhece-

racismo-pergunta_a175539/1 Acesso em 11 de maio de 2018. 

https://blogs.oglobo.globo.com/marina-caruso/post/gloria-maria-e-regina-case-embaixadoras-do-identidades-do-brasil.html
https://blogs.oglobo.globo.com/marina-caruso/post/gloria-maria-e-regina-case-embaixadoras-do-identidades-do-brasil.html
http://www.purepeople.com.br/noticia/regina-case-conta-que-roque-filho-de-4-anos-reconhece-racismo-pergunta_a175539/1
http://www.purepeople.com.br/noticia/regina-case-conta-que-roque-filho-de-4-anos-reconhece-racismo-pergunta_a175539/1
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 Destacamos o reconhecimento da promoção de diversidade racial realizada no 

programa, proporcionando uma certa representatividade na televisão e na vida pessoal 

com sua rede de relações. Tanto em declarações em entrevistas quanto em publicações 

nas redes sociais, Regina Casé tem se envolvido nas causas pela igualdade racial por 

ser também avó de uma criança negra, o Brás, filho de Benedita: “é uma questão que 

está sempre muito presente na minha vida: formas de melhorar o mundo para as 

crianças negras do Brasil”. No dia 25 de maio de 2018, por exemplo, a apresentadora 

publicou um vídeo com a seguinte legenda: 

Hoje se celebra o DIA da ÁFRICA!! Sempre soube que não fui 

colonizada por europeus. Tudo que tenho de mais forte, potente e 

alegre busquei nas diferentes culturas que vieram da África. Talvez 

por isso meu trabalho tenha sido sempre uma tentativa de agradecer 

as maravilhas que esses homens e mulheres trouxeram para o Brasil 

e para a minha vida!! Hoje, diretamente daqui da Bahia, eu grito: 

VIVA A ÁFRICA!! No vídeo, um dos tantos dias felizes que eu tive 

na África. Esse em Moçambique. (grifos nossos) 

 Aqui vemos novamente uma referência à “colonização” vinda de África, em 

contraposição à colonização europeia, numa tentativa de diminuir a influência 

portuguesa e enaltecer a cultura negra da diáspora, agradecendo por todas as maravilhas 

que recebeu dessas culturas africanas. Essa afirmação, por mais que tenha boas 

intenções em valorizar o que geralmente é subalternizado, revela a colonialidade do ser 

porque coloca no discurso, se utilizando do humor, uma inversão simbólica que jamais 

seria possível, a menos que pessoas negras escravizassem pessoas brancas. Como 

positivar um processo de colonização reduzindo sua atuação como influência cultural 

apenas? Esse é somente um dos exemplos no qual podemos ver como a colonialidade 

está introjetada e é reproduzida mesmo em situações em que aparentemente se propõem 

desconstruídas, ratificando a raça como categoria mental da modernidade (QUIJANO, 

2005). 

No último Dia da Consciência Negra (20 de novembro de 2019), Regina Casé 

publicou em seu perfil no Instagram uma foto de seu filho ainda bebê com um pôr do 

sol ao fundo com a seguinte legenda: “Minha consciência negra acesa 365 dias por 

ano… Minha luz! Meu amor! #amordemãe faltam 5 dias!!!!!”. Também nesse dia, há 

outra publicação com uma imagem de Roque, dessa vez com o menino fazendo o sinal 

de poder negro, com o punho cerrado, em frente ao painel da exposição The Black 

Panther no SESC São Paulo, com a seguinte legenda: “MINHA CONSCIÊNCIA 

NEGRA ACESA 24 HORAS POR DIA!”. Lembrando que tais publicações corroboram 

https://www.instagram.com/explore/tags/amordemãe/
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com a ideia de raça como construção social, política e cultural produzida nas relações 

de poder ao longo do processo histórico (GOMES, 2005), ao acionar determinados 

elementos da cultura negra em datas significativas para a luta, como nesse exemplo do 

Dia de Zumbi dos Palmares. 

Isso reforça uma atenção especial dada à consciência negra não apenas no dia 

em que se celebra esta data, pois o filho a faz observar cotidianamente as situações de 

racismo e desigualdade através da convivência, mesmo que uma criança não tenha o 

pleno entendimento do que isso significa ainda. A frase é ambígua pois não sendo 

negra, sua consciência em relação à raça vem através do filho negro, que pela 

maternidade, aciona ainda mais sua atenção para o racismo que afeta a vida das pessoas 

negras desde o nascimento. 

Trazemos ainda uma declaração da entrevista já citada de 2018, onde 

percebemos a questão das amizades com pessoas negras, que, nesse caso, vai além da 

alegação de que tem muitos amigos negros, por se tratar de uma comparação com outra 

pessoa que não tinha nenhum: 

Nos anos 80, eu tinha em casa um mural de fotos. Um amigo olhou e 

disse: 'Fico malzão quando vejo quanto amigo negro você tem. Não 

tenho nenhum. Fica parecendo que sou racista.' Uns 10 anos depois, 

esse amigo me acompanhou numa premiação da CUFA [Central 

Única das Favelas] no Teatro Municipal do Rio, cuja maioria das 

pessoas da plateia era negra. Tive um insight e falei pra esse meu 

amigo: ‘Arruma um amigo pobre. Mas tem que ser amigo de verdade. 

Se você não faz um movimento, se não tem intencionalidade, nunca 

vai ter amigos diferentes de você’ (grifos nossos). 
 

Nesse trecho, marcado pelo humor, Regina Casé conta uma história pessoal 

justificando a vontade como fator principal para se ter amizade com uma pessoa negra, 

que seria resolvido “arrumando um amigo pobre”, “pode até ser branco esse cabeça de 

chave”. Novamente, sua narrativa funciona como uma tentativa de manter a coerência 

de sentido (RICOEUR, 1994), enaltecendo sua amizade com pessoas negras e/ou 

pobres também como capital cultural que ratifica suas performances. Ela continua 

definindo as características do que seria essa amizade verdadeira: 

(...) amigo que quando separa pode dormir na sua casa, amigo que vê 

televisão na sua cama com você, amigo que pode pegar seu controle 

remoto e mudar o canal, amigo que pode entrar na sua casa e abrir 

sua geladeira, pegar o que quiser, amigo. E não é fácil, vai dar um 

trabalho danado. Quando é o batizado da filha da sua amiga numa 

área que tá conflagrada, mas aí você pensa: se ela sai todo dia pra 

trabalhar e passa por isso, por que eu não vou no batizado? (grifos 

nossos) 
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Ao final, comentando sobre essa questão de que um mora no Leblon e outro na 

favela, é taxativa: “Foda-se”, mais uma vez defendendo que o lugar onde você mora 

não pode ser impeditivo para estabelecer uma amizade. O pensamento condiz com a 

realidade brasileira em que a maioria da população é negra e pobre, conforme já 

mencionamos, que mora em favelas, periferias e comunidades, consideradas em sua 

maioria áreas de risco por conta dos índices de violência. Por outro lado, parece ingênuo 

afirmar que para se ter amizade entre ricos e pobres basta fazer um esforço, sem 

questionar o abismo social que separa as duas classes também em termos de raça, 

gênero, territorialidade, religiosidade, sexualidade etc. Vale ressaltar que o exemplo 

citado do que seria uma “prova de amizade” está na ida a determinado comemoração 

em uma área conflagrada, afirmando a consciência de que se sua amiga passa por isso 

todos os dias, porque ela também não poderia passar uma vez? 

Voltando à entrevista citada, outra declaração relevante que merece ser 

destacada está relacionada a uma certa desconfiança de alguns críticos da performance 

de Regina Casé, destacando suas ambivalências, que já percebemos pela pergunta da 

entrevistadora (“Há quem diga que você se aproxima de pobres pra criar uma persona. 

Como vê essa crítica?”): 

Cansei de ouvir: 'A Regina diz que gosta de favela, mas mora no 

Leblon'. Mais do que uma crítica, parece que se está descobrindo uma 

farsa sobre mim. Agora me diga: por que você não pode ficar amigo 

da sua manicure? E por que não posso fazer isso morando no Leblon? 

Não tenho vergonha de onde vivo, nem do dinheiro que tenho. Pra eu 

gostar da favela sou obrigada a me mudar? (grifos nossos) 
 

 Nesta resposta que busca neutralizar possíveis incidentes (GOFFMAN, 2011), 

há o questionamento de forma incisiva a seus críticos, querendo entender como só se 

pode gostar de favela morando lá. Na entrevista realizada em vídeo, vemos que Regina 

Casé não aceita essa crítica porque assume não ter vergonha do seu dinheiro nem das 

viagens que pode fazer para algum lugar, alegando que tudo que tem é fruto do seu 

trabalho, afirmando que não explora nem rouba ninguém: “Trabalho muito, posso 

morar num apartamento no Leblon”. Ela reconhece também os privilégios por ter 

nascido e crescido em determinado ambiente de outra classe social, com acesso 

diferenciado à fruição cultural e à circulação por lugares distintos, se comparado com 

a maioria da população que representa em seus personagens populares ou que 

convidava para estar em seus programas. Sabemos que além do senso comum que 

questiona os padrões de consumo de Regina Casé e suas amizades com populares, há 
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uma crítica sobre sua valorização da diversidade como uma forma de romantizar a 

pobreza e neutralizar os conflitos que eventualmente poderiam ajudar na solução dos 

problemas estruturais. 

Nesta entrevista citada, relembra ainda que muitas pessoas dizem que ela só 

anda com preto, pobre e favelado, insinuando que ela só anda com bandido, pois esse é 

o imaginário comum do preconceito que se tem com essas pessoas, comumente 

associadas à criminalidade. A jornalista continua na temática, perguntando se ela vê 

alguma mensagem velada nesta fala: 

Vejo um preconceito contra o outro, com as pessoas da favela. E tem 

nessa fala uma intenção de separar, de não deixar ter a comunicação 

entre os diferentes. Que é justamente só o contrário do que eu quero 

e do que faço. Se você ficar amiga da sua manicure, não é pra ter sua 

conta de diversidade alcançada. É porque ela é engraçada pra 

caramba. Não basta não ser racista. Você tem que ser antirracista, 

neoabolicionista… (grifos nossos) 
 

Nesta declaração de 2018, destacamos a percepção do combate ao racismo de 

maneira mais incisiva, já que em sua resposta vemos uma frase conhecida de Angela 

Davis sobre antirracismo sendo mencionada, mostrando que Regina Casé vem 

acompanhando os debates raciais contemporâneos e não é leiga no assunto. Nesse 

trecho ela defende ainda que busca uma união com o outro (nesse caso, pessoas da 

favela), ao invés da separação, com o objetivo de superar os preconceitos e se 

comunicar com quem é diferente, já que, segundo ela, gostar de alguém que é igual é 

muito fácil, difícil mesmo é gostar de quem é diferente. Mais uma vez percebemos que 

os limites entre diferenças e desigualdades em seus discursos são muito tênues, 

pensando no próprio exemplo dado da amizade com a manicure, que se daria por uma 

característica pessoal e não pelo fato de se buscar alcançar uma cota da diversidade nas 

relações interpessoais, comumente chamado de token326. 

Esse posicionamento apaziguador tem sido cada vez mais recorrente em tempos 

ditos polarizados e diz respeito a um dos aspectos políticos de seus trabalhos, apesar de 

não se envolver de forma partidária em campanhas de candidatos no Rio de Janeiro, 

conforme afirmou: 

                                                        
326 “No vocabulário técnico das práticas racistas e machistas, chamamos de TOKEN quando uma pessoa 

acusada de ser opressora usa pessoas de suas relações sociais, que pertencem às ditas minorias, para se 

defender e justificar sua atitude ofensiva e preconceituosa”. Matéria Onde você esconde seu racismo? 

Porta dos Fundos e o token nosso de cada dia. Disponível em: <https://www.geledes.org.br/onde-voce-

esconde-seu-racismo-porta-dos-fundos-e-o-token-nosso-de-cada-dia/> Acesso em 12 mar. 2020. 

https://www.geledes.org.br/onde-voce-esconde-seu-racismo-porta-dos-fundos-e-o-token-nosso-de-cada-dia/
https://www.geledes.org.br/onde-voce-esconde-seu-racismo-porta-dos-fundos-e-o-token-nosso-de-cada-dia/
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Nunca fiz campanha política explícita. Quando tive amigos se 

candidatando [Regina é próxima de políticos, como Eduardo Paes, 

ex-prefeito do Rio, e de Fernando Gabeira, ex-deputado federal], 

ficava tentada, mas não declarava meu voto. Acho que uma 

declaração, ainda mais hoje em dia, pode trazer ódio, oposiçãoe me 

atrapalhar de esticar a corda e trazer o outro para perto. Os nossos 

trabalhos "Programa Legal" (1991), "Brasil Legal" (1995), "Cidade 

dos Homens" (2002) e "Esquenta" (2011) são sempre altamente 

politizados. Essa é minha forma de fazer política (grifos nossos). 

É sintomático e não surpreende o fato de uma artista que diz se posicionar a 

favor dos pretos, pobres e favelados, tendo amizade com eles, não se colocar a favor ou 

contra determinados políticos, com a justificativa de evitar o ódio que atrapalharia essa 

mediação que tanto defende e diz realizar. Nesta declaração, percebemos a defesa de 

que os programas que apresentou são bastante politizados, apesar de nunca ter feito 

campanha política de maneira explícita no que diz respeito à partidos organizados, 

afirmando que sua forma de se posicionar em relação ao tema é essa. 

Ao mesmo tempo em que tais amizades fazem parte do jogo e constituem capital 

cultural em alguns momentos, elas não são tão evidenciadas em épocas de campanhas 

políticas por receio de angariar ódio e oposição de muitas pessoas. Vale lembrar que 

quando da homenagem dos garis da COMLURB que a elegeram madrinha, quem estava 

na foto oficial era o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Notamos que muitos 

artistas vinculados à Rede Globo, principalmente os que têm mais visibilidade, têm 

receio quanto a esse posicionamento partidário, mais uma prova da colonialidade do 

poder que a indústria cultural exerce, limitando atitudes que possam avançar no 

rompimento de determinados paradigmas, nesse caso, de envolvimento com candidatos 

políticos. 

Dois momentos mais recentes, relacionados à volta à carreira de atriz de teatro 

e televisão no horário considerado nobre, se mostram fundamentais para analisar as 

performances enquanto apresentadora de programas de televisão que buscavam mostrar 

uma faceta “legal” do país. Demonstraremos como, apesar do trabalho no teatro não se 

tratar de uma atuação que chega a tantas pessoas como a televisão, ele serve como 

elemento importante para ratificar uma reputação artística de sucesso, autorizada pelo 

cânone das artes cênicas, contribuindo como um relato coerente enquanto ilusão 

retórica (BOURDIEU, 1996). Voltaremos na personagem Lurdes em Amor de mãe por 

entender que seu sucesso, além da qualidade da atuação, se dá por conta de sua trajetória 

como apresentadora marcada pelo contato com mulheres inspiradoras, muitas delas 
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negras, dos mais diversos lugares do Brasil, funcionando como um longo laboratório 

para a construção de uma mulher do povo. 

 

7.2 “É branca, índia, parda e negra” 

 Diante desse primeiro apanhado relativo à raça, seguimos pensando como as 

relações étnico-raciais e a mestiçagem no Brasil são temas muito complexos e exigem 

embasamento teórico em profundidade. Para a discussão que pretendemos nesta parte, 

porém, vamos nos ater especificamente na figura pública de Regina Casé, entendendo-

a como uma mulher de cor/mestiza, nos moldes de Gloria Anzaldúa, e se afastando da 

mulher mestiça discutida por Grada Kilomba. 

A ideia de mulher de cor é a tradução do fenótipo woman of color, presente no 

trabalho de Gloria Anzaldúa, desenvolvido no contexto dos EUA na fronteira com o 

México, sendo a autora de origem popular e filha de trabalhadores rurais. Ao pensar tal 

categoria, Gloria entende a diversidade do que significa ser mulher, dialogando com 

várias mulheres que não fazem parte do padrão hegemônico de comportamento e 

beleza, seja relacionado à raça (de cor, negras, indígenas), sexualidade (lésbicas, queer), 

territorialidade (países do terceiro mundo) etc. Para Anzaldúa, a raça mestiza estaria 

relacionada à uma teoria de inclusão, pois se conforma de maneira híbrida, mutável e 

maleável. Mulheres de cor, portanto, seriam as não brancas e não negras, muitas vezes 

fruto da mistura de raças em casamentos interraciais, com ascendência indígena 

principalmente, levando em consideração o contexto estadunidense de apagamento 

dessa história ancestral. 

Grada Kilomba, ao debater principalmente as questões das mulheres negras, 

explica como o sentido da mestiçagem conota um aspecto negativo, resultando em uma 

inferiorização da identidade através da condição animal. Na carta da autora à edição 

brasileira de Memórias da plantação – Episódios do racismo cotidiano (2019), Grada 

explica como muitos termos na língua portuguesa carregam uma história colonial, ao 

reproduzirem as ideias dessa época perversa, dando os exemplos das palavras 

mestiça/o, mulata/o e cabrita/o. 

Segundo Kilomba, essa linguagem racista é muitas vezes romantizada e sua 

ligação com as políticas de controle da reprodução e proibição do “cruzamento de 

raças” é apagada. Tais termos “criam uma hierarquização dentro da negritude, que serve 

à construção da branquitude como a condição humana ideal – acima dos seres 
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animalizados, impuras formas da humanidade” (KILOMBA, 2019, p. 19).  Falando 

especificamente sobre a palavra mestiça, Grada revela que sua origem vem da 

“reprodução canina, para definir o cruzamento de duas raças diferentes, que dá origem 

a uma cadela ou um cão rafeira/o, isto é, um animal considerado impuro e inferior” 

(KILOMBA, 2019, p. 19). Diante disso, não utilizamos tal termo para se referir a 

ninguém nesta pesquisa, sendo negra ou não. 

Sendo assim, escolhemos aplicar o termo mulher de cor devido ao seu sentido 

positivo, diferentemente do mulher mestiça utilizado por Grada Kilomba que debate 

como nessa mistura reside um caráter pejorativo, com um histórico complexo por conta 

do processo de escravização de pessoas negras e as tentativas de embranquecimento da 

população. A mestiza de Anzaldúa, dentre outras coisas, seria a tradução para o 

espanhol de mulher de cor, englobando todas as mulheres não consideradas brancas 

dentro de um padrão eurocêntrico, modelo esse que encontra muita aderência nos EUA 

devido à colonização inglesa. 

Para tanto, voltamos a um trecho da entrevista com Pedro Bial, já mencionada, 

em que apresenta Regina Casé com diversos “elogios”, destacamos a seguinte parte: 

“Ela tem também todos os traços desse nosso melhor: é branca, índia, parda e negra” 

(grifos nossos). De acordo com o apresentador, o melhor do Brasil seria ter todos os 

traços brancos, indígenas, pardos e negros, compondo a mistura na qual o país foi 

formado historicamente, visíveis no fenótipo de Regina. A questão central defendida 

pela apresentadora é que não se pode defini-la como sendo apenas uma coisa só, já que 

ela personifica a diversidade que defende desde o início da carreira artística. A mistura 

é colocada, portanto, como constitutiva de sua pessoa e de sua personalidade, do seu 

trabalho, de sua visão de mundo e de seu projeto de vida, ocupando uma centralidade 

que é personificada em seu fenótipo, que mantém sua performance como ato de 

comunicação (ZUMTHOR, 2007). Nesse caso, não estamos falando de mistura apenas 

no sentido simbólico, mas principalmente de raças que historicamente não tiveram as 

mesmas oportunidades, com os brancos portugueses oprimindo negros africanos de 

diversos países e indígenas brasileiros, os povos originários em toda sua diversidade de 

tribos e etnias327. 

                                                        
327 Nessa temática, recomendamos o filme Uma história de amor e fúria (2013), de Luiz Bolognesi e 

Jean de Moura, cuja sinopse é: “Um homem (Selton Mello) com quase 600 anos de idade acompanha a 

história do Brasil, enquanto procura a ressurreição de sua amada Janaína (Camila Pitanga). Ele enfrenta 

as batalhas entre tupinambás e tupiniquins, antes dos portugueses chegarem ao país, e passa pela Balaiada 
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Podemos associar esse aspecto com a territorialidade, levando em consideração 

quais raças frequentam determinados lugares e em que condições essa presença 

acontece. Pensando o contexto contemporâneo brasileiro, em geral, nessa sociedade 

desigual na qual vivemos, as pessoas brancas ricas circulam pelos lugares de maior 

poder econômico; os indígenas sofrem diariamente com a subalternização de suas vidas 

e práticas; e os negros (pretos e pardos) cotidianamente sobrevivem ao racismo e à 

inferiorização de suas existências. Considerando a interseccionalidade em suas 

dimensões de classe, gênero e raça, as opressões acontecem de maneira combinada, 

como já vimos, tensionando ainda mais essas formas de dominação. 

Pelas performances públicas de Regina Casé, embasada pela trajetória que 

analisamos, a circulação por esses diferentes territórios se dá da seguinte maneira: a 

vivência em espaços “brancos” se dá em sua moradia no Leblon, que fica na zona sul 

do Rio de Janeiro, com uma das maiores taxas de IPTU da cidade, nos momentos de 

lazer e viagens com a família etc. Os territórios indígenas são visitados em viagens de 

férias ou a trabalho, com alguns episódios do programa Um pé de quê?. As favelas, 

periferias e comunidades fazem parte de sua vida ao longo das gravações dos programas 

em que foi apresentadora, além de eventos sociais quando visita os amigos que alega 

ter nesses lugares. Além da fama e da condição social, também por se colocar como 

mediadora e ter essa mistura personificada através do fenótipo, existe uma 

passabilidade que a permite circular por diversos lugares aparentemente incompatíveis. 

Voltando para a ficção, na novela Amor de mãe, sua personagem Lurdes tem 4 

filhos brancos (interpretados por Thiago Martins, Nanda Costa, Juliano Cazarré e outro 

ator a ser revelado ainda) e 1 filha negra adotada (interpretada por Jessica Ellen). Na 

primeira fase da história, sua personagem foi interpretada por Lucy Alves, nascida em 

João Pessoa (PB), que também é cantora e sanfoneira, que pode ser considerada negra 

por conta da cor da pele apesar do cabelo liso que a aproxima do fenótipo indígena; 

porém houve uma caracterização que aproximou consideravelmente as duas 

fisicamente, mesmo Regina Casé tendo a pele mais clara. 

Seguindo um pouco a história da colonização brasileira e os métodos 

desenvolvidos para a sobrevivência feminina, vemos na personagem Lurdes a 

construção de uma mulher guerreira, forte, que supera todas as adversidades em busca 

                                                        
e o movimento de resistência contra a ditadura militar, antes de enfrentar a guerra pela água em 2096”. 

Disponível em: <http://www.adorocinema.com/filmes/filme-202642/> Acesso em 16 mar. 2020. 

http://www.adorocinema.com/filmes/filme-202642/
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de uma vida melhor para sua família, saindo do interior do Rio Grande do Norte para o 

Rio de Janeiro, em busca de seu filho mais novo que foi vendido quando criança pelo 

pai. A construção dessa personagem segue um padrão comum da mídia associado à 

população pobre, que apesar da vida difícil e das condições precárias, encontra forças 

para sobreviver, lidando com tais situações através do humor, da resiliência e da fé 

cristã. 

Já vimos em diversas ocasiões a declaração de que a escritora da novela, 

Manuela Dias, convidou Regina Casé como única atriz possível para interpretar uma 

das protagonistas, que foi escrita pensando especificamente nela, que, caso não 

aceitasse, não existiria a personagem da mesma maneira. Sobre a relação da atriz com 

a personagem, Regina afirma que ambas as personalidades se confundem em alguma 

medida: “Minha grande qualidade como atriz é, de fato, ser a Regina o tempo todo. 

Disponibilizo meu corpo, todos os meus defeitos, todos os meus sofrimentos, todas as 

minhas alegrias para meu personagem. É tudo junto e misturado!”328. Aqui também se 

destaca a mistura entre o que é realidade e o que é ficção, embaralhando essa suposta 

divisão estabelecida mas que corrobora com sua performance. 

Percebemos a aparente contradição entre a declaração dos anos 2000 sobre não 

poder ser a mocinha da novela e atualmente ser uma de suas personagens principais no 

horário nobre. Um dos fatores para essa mudança ter ocorrido diz respeito às mudanças 

no contexto social que influenciou diretamente a indústria cultural, que, aliada às 

grandes empresas, utiliza do discurso da representatividade para ampliar seu poder de 

venda de produtos. A ascensão através do consumo já demonstrou, ao longo dos últimos 

anos, que não é suficiente para mudanças estruturais de maneira efetiva. O limite entre 

a denúncia social e a romantização da pobreza é bastante tênue nestas representações 

midiáticas, fazendo com que haja muitas vezes uma certa comoção com o que se vê na 

tela, interpretado como uma brecha dentro da indústria cultural. Mesmo entendendo a 

importância simbólica de se enxergar em espaços de representação e ter uma 

visibilidade positiva, sabemos que são muitas as armadilhas encontradas nesses 

debates, que serão aprofundadas na conclusão desta tese. 

Veremos no próximo tópico como a metáfora de transformação muda de 

representação animal, se antes era considerada camaleoa, que se adapta a qualquer 

                                                        
328 Matéria Regina Casé sobre maternidade: ‘Sou uma ótima mãe’. Disponível em: 

<https://www.ofuxico.com.br/noticias-sobre-famosos/regina-case-sobre-maternidade-sou-uma-otima-

mae/2020/02/04-369852.html> Acesso em: 4 fev. 2020. 

https://www.ofuxico.com.br/noticias-sobre-famosos/regina-case-sobre-maternidade-sou-uma-otima-mae/2020/02/04-369852.html
https://www.ofuxico.com.br/noticias-sobre-famosos/regina-case-sobre-maternidade-sou-uma-otima-mae/2020/02/04-369852.html
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ambiente (como Zelig, já mencionado anteriormente); agora vai intensificando a 

identificação para a onça, desconfiada e feroz para defender os seus e lutar contra as 

injustiças, principalmente. Para tanto, abordamos esses aspectos a partir da peça teatral 

Recital da Onça, um monólogo protagonizado por Regina Casé, que esteve em cartaz 

em curta temporada em 2019. 

 

7.3 Recital da Onça - De camaleoa à onça 

Apesar de ser uma expressão artística do teatro, é importante destacar neste 

capítulo a performance de atriz, de volta aos palcos depois de mais de 30 anos 

trabalhando na televisão e no cinema, gerando bastante conteúdo em entrevistas e 

declarações que corroboram com a pesquisa. Criação de Hermano Vianna e Regina 

Casé, o Recital da Onça329 se apresenta como elemento-chave para complexificar a 

atuação da apresentadora, trazendo nesta peça características de sua trajetória 

audiovisual, mesclando relatos de sua vida em um jogo que embaralha projetos 

individuais e coletivos (VELHO, 2003). 

Não entraremos na discussão específica de sua atuação cênica, que tem rendido 

muitos elogios de artistas, que marcaram presença expressiva enquanto a peça esteve 

em cartaz. Abordaremos em que medida tal performance corrobora com nossa análise, 

às vezes tentando inclusive responder algumas críticas de sua carreira. A peça, que 

contou com uma ficha técnica330 de nomes conhecidos da trajetória de Regina Casé, 

teve uma curta temporada no Espaço Cultural da Barroquinha, em Salvador, nos meses 

                                                        
329 As informações detalhadas aqui foram observadas ao assistir à peça no dia 10 de maio de 2019 no 

Teatro Oi Casa Grande, localizado no bairro do Leblon no Rio de Janeiro, onde a atriz mora, que vem a 

ter o IPTU mais alto da cidade. Os ingressos custavam a partir de 35 reais, a meia-entrada, com 

classificação indicativa de 12 anos. Na ocasião, estavam sendo vendidos alguns dos livros citados na 

peça, além de exemplares da coleção Um pé de quê?. Dentre os artistas presentes neste dia, estavam 

Luciano Huck e Angélica. 
330 Na entrada do teatro, havia distribuição de marcadores de página com a arte da peça e no verso a ficha 

técnica, que segue na ordem denominada: Criação – Hermano Vianna e Regina Casé | Direção Geral – 

Estevão Ciavatta | Direção Cênica – Hamilton Vaz Pereira | Produção – Pedro Tourinho | Cenário – Luiz 

Zerbini | Figurino: Claudia Kopke e Gilda Midani | Iluminação – Renato Machado | Trilha – Berna 

Ceppas e Hermano Vianna | Assistente de Direção – Benedita Zerbini | Assessoria de Imprensa – Factoria 

Comunicação | Fotos e Vídeos – João Pedro Januário | Arte – Alberto Pitta | Produção Gráfica – Lucas 

Moratelli | Chefe de Palco – Gerson Porto | Cenotécnico – Andre Salles | Preparação Vocal – Débora 

Feijó | Operador de Luz – Rodrigo Maciel | Operador de Som – Arthur Ferreira | Camareira – Maninha 

Xica | Produção Executiva – Pitti Canela e Cristina Leite | Direção de Produção – Alessandra Reis | 

Produtores Associados – Pedro Tourinho, Estevão Ciavatta e Regina Casé | Colaboração Concepção – 

Sandra Kogut | Agradecimentos – Fundação Gregório de Mattos, Espaço Cultural da Barroquinha, 

Prefeitura de Salvador, Lucia Riff. Como apoiadores, vemos as logomarcas da Rede Globo e do 

restaurante La Fiorentina. 
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de janeiro e fevereiro de 2019. Antes da temporada no Rio de Janeiro, ocorreram duas 

apresentações no Festival de Teatro de Curitiba em março do mesmo ano. Foram muitas 

as reportagens e entrevistas sobre este espetáculo, apesar do pouco tempo em cartaz, 

destacamos algumas que de certa maneira resumem o que nos interessa aqui. 

O início da peça fala sobre uma viagem que ela terá que realizar para dar uma 

palestra numa universidade nos EUA, a convite do departamento de cultura brasileira 

que está prestes a acabar. Em matéria sobre a peça331, temos uma síntese do que 

acontece na montagem: “Regina vive uma mulher que, convidada para mudar o formato 

com que se apresenta a literatura brasileira aos estudantes de Harvard, ‘ensaia’ diante 

da plateia formas e textos que pretende escolher. O público participa do monólogo da 

atriz, o que muda o roteiro a cada sessão”. Ainda nessa matéria, a atriz afirma: “O que 

eu sempre fiz foi tentar ser uma mensageira entre dois mundos. Eu acho que mais do 

que nunca nós precisamos disso. Sempre fui da ‘vanguarda anti-gueto’”. No palco, essa 

mensageira entre dois mundos faz a mediação através de histórias de humor, da música 

e da literatura. 

Em entrevista sobre a peça332, Regina Casé comenta alguns simbolismos que 

envolvem a onça especificamente, “como representar o país, reinar nas florestas que ela quer 

manter: ‘Injustiça me faz virar uma onça. Mentira, mexer com família, amigos, floresta... Várias 

vezes eu virei onça porque queriam derrubar árvore. Viro onça mesmo’”. A onça, nesse caso, é 

acionada como metáfora de quem protege o que e/ou quem ama. 

Hermano Vianna, figura frequente nos bastidores, mas não nas telas e nos 

palcos, é também criador desta peça, além de curador dos textos literários utilizados, e 

revelou em entrevista333 que um dos caminhos que norteiam a obra foi a escolha dos 

trechos de autores a serem lidos, que retratam a construção moderna da cultura no 

Brasil, através de Guimarães Rosa, Mário de Andrade, Clarice Lispector etc. Tal 

posicionamento é coerente com a trajetória de Hermano, que em suas pesquisas e 

programas televisivos, sempre buscou, através de uma ideia da antropofagia cultural, 

reunir, a partir da mistura de referências, elementos de uma identidade brasileira. Na 

                                                        
331 Matéria Regina Casé volta ao teatro em monólogo com textos de Leminski e Dalton. Disponível em: 

<https://clube.gazetadopovo.com.br/noticias/teatros/regina-case-recital-onca> Acesso em: 29 jan. 2020. 
332 Matéria Regina Casé diz que não sabe de onde veio sua fama ruim. Disponível em: 

<https://odia.ig.com.br/diversao/2019/04/5635736-regina-case-diz-que-nao-sabe-de-onde-veio-sua-

fama-ruim.html> Acesso em: 29 jan. 2020. 
333 Recital da Onça - Entrevista com Regina Casé no programa Metrópolis, da TV Cultura. Disponível 

em: <https://www.youtube.com/watch?v=M6L-SA9xlYg> Acesso em: 03 jul. 2019. 

https://clube.gazetadopovo.com.br/noticias/teatros/regina-case-recital-onca
https://www.youtube.com/watch?v=M6L-SA9xlYg
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peça são feitas adaptações dos trechos lidos de acordo com a cidade, como Jorge Amado 

em Salvador, Dalton Trevisan e Paulo Leminski em Curitiba. 

Uma das propostas, portanto, é aproximar a literatura brasileira das pessoas, 

que, em geral, não têm hábito de leitura ou acham que determinado livro não é para 

elas, segundo Regina Casé: “Eu mostro que muitas vezes estou dizendo um texto 

literário e as pessoas acham que sou eu que falo algo da minha cabeça. Aquilo que você 

achava que era inalcançável está na boca da gente, na vida da gente, no cotidiano”. Um 

dos relatos sobre a peça que aparece em diversas entrevistas é o de Zeca Pagodinho 

após assistir ao Recital da Onça em Salvador, que respondia tudo que a atriz falava no 

palco: “Igual criança no teatro infantil. Depois, ele me chamou e falou: 'Casé, até a 

metade eu achei que não tinha começado e que você estava só conversando. E muito 

daquilo que eu falava já era literatura. Pra você ver que a pessoa nem percebe”. Nesse 

relato, pelo viés do humor, é destacada a falta de familiaridade de muitos brasileiros 

com obras literárias nacionais e também performances teatrais, mesmo de pessoas do 

meio artístico como o cantor. 

No caso do Rio de Janeiro, a peça foi iniciada com a obra de Alberto Mussa, 

romancista brasileiro, que afirma: “Uma cidade se define pela história dos seus crimes”. 

Na encenação vista, é abordado o caso dos assassinatos no início da colonização no 

Brasil, com a rivalidade entre tribos indígenas antes da chegada dos portugueses, 

conforme Regina relata em entrevista já mencionada sobre o trabalho de Mussa: “Ele 

tem muitos livros, mas tem cinco que contam a história do Rio de Janeiro, cada um em um século: 

20, 19, 18, 17 e 16. E eu pego o primeiro, a fundação da cidade, tudo engraçadíssimo”. Neste 

espetáculo na capital carioca, vemos como o debate sobre a colonização do país aparece 

na obra de Mussa, a partir de assassinatos como a invasão dos portugueses no início do 

século XVI. 

Percebemos uma linha tênue entre ficção e realidade permeada pelo humor e 

suas ambiguidades, que às vezes geram risos coniventes, mas também podem gerar 

risos constrangidos ou até mesmo nenhuma graça. Assim como em vários outros 

trabalhos da apresentadora, há uma mistura em termos de estilo teatral, no qual 

mesclam-se monólogo, stand up, improviso, interação com a plateia e trechos de 

leituras dramatizadas de obras escolhidas. 

Alguns aspectos percebidos como destaque na encenação são: o medo da sala 

de imigração no aeroporto, a barreira do idioma inglês, a diferença no clima com baixas 

temperaturas; um figurino simples, preto, com objetos e acessórios de estampa de 
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onça334; um caso de racismo em uma loja no exterior, quando foi seguida por um 

segurança de loja etc. Na peça, Regina explica a questão racial nos EUA, que é diferente 

do Brasil, já que lá existe a teoria de uma única gota, que, em linhas gerais, significa 

que se uma pessoa tem alguma ascendência negra, pela linhagem familiar, ela é negra. 

É importante lembrar que no Brasil a questão é ainda mais complicada, pois a 

mestiçagem forçada através do estupro de mulheres indígenas e negras escravizadas 

marcou profundamente a história desse país, causando uma mistura entre as raças que 

não foi pacífica, mas extremamente violenta. 

Voltando a falar do Recital da Onça, na entrevista com Bial, o apresentador 

recomenda a peça e ressalta que tudo que Regina faz tem mistura de um monte de 

coisas, seja ficção e realidade, atriz e personagem, testemunho pessoal e literatura etc. 

No caso do espetáculo, Bial questiona como saber se o que é dito realmente aconteceu 

com Regina. Ele faz referência a um trecho no qual ela, com seu jeito brasileiro, diz ter 

sido observada pelo segurança dentro de uma loja nos EUA335. 

Ela comenta na entrevista que isso realmente aconteceu e que no Brasil é 

considerada branca, assim como milhares de pessoas que têm sua cor de pele mas não 

percebem essa realidade por terem dinheiro: “Eu estou muito atenta e sei que isso 

acontece diariamente com os negros, eu ouço e presto atenção, se o segurança está de 

olho em mim, é como se tivesse uma lente de aumento” (grifos nossos). Vale ressaltar 

alguns pontos dessa declaração: nos EUA a questão racial é abordada pela ideia de uma 

gota no sangue (one drop), conforme já mencionamos, então ela não é considerada 

branca, ainda mais pelos traços fenotípicos que a associam como latino-americana, 

devido à ascendência indígena tão presente em diversos países da América Latina. 

Apesar dessa tentativa de apagamento, muitas brasileiras, especialmente do norte e 

nordeste do país, poderiam ser “confundidas” com peruanas, bolivianas, mexicanas etc, 

em situações fora do Brasil, principalmente nos EUA e nos países da Europa devido às 

questões complexas das políticas imigratórias. 

Outro ponto tensionado é o fato de pessoas que sofrem racismo não 

necessariamente terem consciência do que está acontecendo, seja pela não identificação 

como negra ou por ter um alto poder aquisitivo e achar que esse tipo de opressão não a 

                                                        
334 Conhecida como animal print, essa estampa controversa na moda carrega um teor pejorativo, muitas 

vezes considerada brega. Detalharemos mais esse tema no item 8.2 Regina Casé veste. 
335 Como contraponto, é importante ressaltar um trecho de Grada Kilomba: “Às vezes, pessoas brancas 

dizem que quando estão de férias em outro país também são interpeladas com perguntas acerca de suas 

origens, numa tentativa de igualar ambas experiências” (KILOMBA, 2019, p. 115).   
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alcança. Mas como já debatemos no início dessa parte, gênero, raça e classe estão 

completamente imbricadas, ainda mais em um país tão desigual como o Brasil. A 

questão é que no Brasil essa situação é pouco provável já que, além de famosa, Regina 

Casé não é negra, logo não sofreria racismo no próprio país. É importante ressaltar que 

mesmo entendendo que raça é uma construção social, como vimos com Stuart Hall e 

Nilma Lino Gomes, o fenótipo ainda é um fator muito significativo para identificar uma 

pessoa negra. 

Voltando à peça, em trecho lembrado por Bial, Regina defende que o Brasil não 

seja um país “desonçado”: “um país frio, um país sem identidade, um país que não 

lembra mais quem ele é, que poderia ser qualquer outro lugar, que perde sua identidade, 

que perde sua cultura, perde as suas florestas, a sua natureza, a sua ferocidade” (grifos 

nossos). Nesse caso, um país que não valoriza sua cultura e sua natureza em toda a sua 

diversidade seria “desonçado”. 

Quando perguntada sobre o que é verdade na peça, Regina comenta que as 

palestras que têm dado são um fato real, que começou quando as pessoas comentavam 

que ela fala tão bem sobre diversidade, então pediam para ela fazer isso, inclusive sem 

receber dinheiro no início. Revela também que o medo de aeroporto é real, mas que 

nunca foi para salinha (referente à imigração) conforme conta no espetáculo. Outro 

momento da peça que é verdadeiro é o ódio à meia calça, que rende gargalhadas e 

empatia da plateia feminina tanto no teatro como no programa. Bial ressalta: “Regina 

capta coisas do dia-a-dia que estão às vezes ocultas”. Mais uma vez, o apresentador 

destaca a capacidade de observação da atriz e a utilização do que é observado em seus 

trabalhos, criando um repertório extenso na tentativa de manter uma coerência de 

sentido (RICOEUR, 1994). 

Após comentários e vídeos sobre a amizade e músicas de Caetano em sua 

homenagem (Rapte-me camaleoa e Muito), Regina encena um trecho de seu recital, 

interpretando um pedaço da obra de Guimarães Rosa para a plateia. Durante os 

aplausos, Bial finaliza: “Ela faz jus ao nome, Regina é rainha, Rainha Casé!” (grifos 

nossos). Já vimos que por conta da aparição na cerimônia de abertura dos Jogos 

Olímpicos do Rio 2016, a apresentadora recebeu a alcunha de rainha da diversidade. 

Nessa fala de Bial, novamente vemos essa referência, agora pela origem do nome 

próprio, à realeza, cujo valor é de grandiosidade e reverência, funcionando como um 

adjetivo que enaltece tanto a figura quanto a performance de Regina Casé. Tal adjetivo, 
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geralmente associado à monarquia e sua riqueza, se distancia do popular e da própria 

ideia de diversidade, configurando uma contradição. 

Já o título de camaleoa é atribuído à artista não somente pela música feita por 

Caetano, mas também ao seu poder de transformação em tantos personagens diferentes 

ao longo de sua trajetória e essas performances de mediação que tanto pode frequentar 

lugares populares e consumir produtos da SAARA (RJ) como os mais caros da classe 

burguesa, seja no Brasil ou em viagens pelo mundo336. Tais performances funcionam 

como atos de comunicação (ZUMTHOR, 2007) justamente porque consolidam sua 

fachada como alguém que circula por ambientes diferentes, tem amizades com pessoas 

distintas, consome tanto o que é simples quanto o que é mais elaborado, configurando 

um privilégio para poucos.   

Finalizamos esse capítulo voltando a uma declaração presente em matéria sobre 

a divulgação da peça já mencionada, quando Regina Casé foi questionada se a televisão 

e o público perderam com o fim do Esquenta!: “Se você andar comigo na rua, vai achar 

que sim. Vai ver que o pessoal está revoltado”. Ainda nesse momento, ela tenta explicar 

um boato antigo de que não é uma pessoa fácil de lidar: “Até hoje não consegui 

entender. Todo mundo fala pra mim: 'Adorei você, tinham me falado que você nem ia 

tirar foto comigo'. Não sei de onde veio isso. Eu tiro foto até com poste (risos). Mas 

tenho uma fama ruim que eu não sei quem foi que inventou”. 

Tal justificativa revela como há determinado incômodo nessa distorção de uma 

imagem pública festiva ligada à mediação, contrária a uma certa antipatia percebida em 

algumas situações, que nessa declaração é negada pois a artista afirma que dá atenção 

e tira foto com todo mundo. Tal resposta, com um teor de humor, revela como é 

importante para a artista preservar sua fachada, tentando neutralizar incidentes e manter 

a própria reputação (GOFFMAN, 2011). Porque quando falamos sobre a tietagem dos 

fãs em busca de um contato com seu ídolo, entendemos que não é apenas uma foto que 

configura sucesso nessa ocasião, mas ainda a simpatia da artista que não quebre com a 

expectativa anteriormente idealizada. 

Entendendo como as questões raciais estão diretamente relacionadas a outras 

opressões, veremos no próximo capítulo de maneira mais aprofundada as questões de 

gênero, passando por alguns debates feministas que discutem padrões de beleza, 

entendendo porque Regina Casé não se encaixa no estereótipo de mocinha da novela, 

                                                        
336 Tal performance pública já foi analisada no tópico sobre a construção dessa persona no Instagram. 



252 
 

mesmo atualmente vivendo uma protagonista. Pensando gênero como eixo 

interseccional, analisaremos suas relações familiares expostas ao público, as polêmicas 

com seus figurinos em aparições públicas e os desafios de ser uma atriz de 66 anos que 

não se encaixa nos padrões de beleza da televisão. 
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CAPÍTULO 8 - Gênero como eixo interseccional - “Eu não ia fazer a mocinha da 

novela” 

 

Neste capítulo, discutimos como Regina Casé, não seguindo o padrão 

eurocêntrico do time de apresentadores da Rede Globo (sendo homem branco ou 

mulher branca e loira, como a maioria), não se encaixa em tais parâmetros de beleza e 

muitas vezes é ridicularizada por isso, ocupando o lugar da brega que veste estampa de 

oncinha e que não poderia interpretar uma personagem considerada bonita, se 

utilizando do humor e da atuação como características principais para o sucesso na 

carreira artística. 

Para tensionar esses pontos, dialogando com a colonialidade do ser que afeta a 

apresentadora, assim como a que ela reproduz em termos de raça e classe, dividimos o 

conteúdo da seguinte maneira: no item 8.1 Mãe de Benedita e Roque, avó de Brás, 

falaremos mais especificamente da sua maternidade exposta ao público ao longo de sua 

carreira e também mais recentemente pelas redes sociais, vinculando ao novo trabalho 

como atriz na novela Amor de mãe; no item 8.2 Regina Casé veste, trazemos uma 

análise de um vídeo do canal do Youtube chamado Diva Depressão comentando os 

figurinos “de pobre” da apresentadora, tentando inferiorizar através do humor suas 

roupas; no item 8.3 “Não tenho mais idade!”, destacamos a questão geracional que 

teoricamente impediria mulheres mais velhas, nesse caso acima de 60 anos, a 

realizarem determinadas atividades, combatida pelo movimento ageless; e no item 8.4 

Possibilidades de futuro através da decolonialidade, apontamos para novas 

perspectivas epistemológicas. 

Nosso embasamento teórico sobre gênero segue o pensamento de Angela Davis 

em Mulheres, Raça e Classe, entendendo-o como uma construção social que está 

imbricada à classe e raça. Seguimos nos inspirando também em Silvia Federici no livro 

O calibã e a bruxa, onde há o debate sobre a reprodução social da vida e do trabalho 

desenvolvido pelas mulheres principalmente, considerando a acumulação primitiva do 

capital desde a Idade Média, além do movimento de caça às bruxas. Fugimos de uma 

ideia essencializada ligada à biologia para justificar determinados comportamentos 

ditos femininos, por isso utilizamos também como referência os trabalhos fundamentais 

de Judith Butler, Rita Laura Segato, Mariana Gomes Caetano e Cinzia Arruzza, que 

complexificam o debate de gênero apontando para outros aspectos relevantes. São 
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muitas as correntes do feminismo, por isso nomeamos nossa filiação acadêmica a 

determinados posicionamentos por entender que, dentro de algumas polêmicas, 

estamos tomando partido e exigindo mais diversidade e igualdade sem excluir as 

diferenças, considerando a categoria mulher em toda a sua diversidade. 

Ressaltamos ainda a discussão necessária sobre feminismo negro a partir de 

Patricia Hill Collins, que, no contexto dos EUA, debate uma epistemologia feminista 

negra, e de Oyèrónké Oyewùmí no contexto da Nigéria, mostrando como há outros 

parâmetros que não os eurocêntricos e/ou estadunidenses para pensar as especificidades 

das mulheres. Mesmo entendendo a diferença racial entre mulheres negras, indígenas e 

brancas, essa questão da exploração pelo gênero acaba aproximando determinadas 

opressões e são nessas interseções que nos apoiaremos. Reconhecemos, portanto, o 

papel importante do feminismo na história mundial, com características específicas de 

acordo com seu lugar de enunciação337. 

Os debates acerca das especificidades das mulheres, em toda sua complexidade, 

têm um histórico mesmo antes do debate sobre gênero se organizar através dos 

movimentos sociais e do universo acadêmico. São muitas as contribuições em termos 

de conhecimento dos povos originários e tradicionais, além da tradição oral de povos 

vindos de África, que não seguiam necessariamente a concepção eurocêntrica de gênero 

e suas divisões básicas muito moldadas pelo patriarcado ao longo da modernidade. 

Nesse sentido, trabalhamos com uma concepção de gênero relacional, que não 

se encontra apenas no campo simbólico, porque também afeta e é afetada pelas 

estruturas sociais. Rejeitamos as justificativas biológicas que buscam explicar as 

diferenças a partir do padrão sexual de masculino e feminino, entendendo que as 

mesmas são pautadas por complexos processos de construção histórica ao longo da 

história da humanidade. Criticamos os padrões que aprisionam os sujeitos em posições 

fixas, seja relacionado ao gênero, à sexualidade e/ou aos corpos propriamente ditos. 

Não pretendemos fazer um panorama dos estudos de gênero e do feminismo 

global por não ser o escopo desta tese, mas trazemos alguns debates acerca da temática 

para mostrar como uma construção social molda cotidianamente os comportamentos 

                                                        
337 Sabemos que existem outras referências importantes para o feminismo como Simone de Beauvoir e 

sua obra ímpar O segundo sexo (1949), mas nos atentaremos aqui para algumas teóricas que avançaram 

no debate problematizando também raça e classe de maneira mais aprofundada, por conta de seus 

contextos. 
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dos indivíduos em termos dos papéis de gênero, reproduzindo a colonialidade do ser, 

que engloba formas de estar no mundo e de se relacionar com os outros. 

Rita Laura Segato, por exemplo, discute a colonialidade do poder e gênero 

dentro do debate feminista e da luta indígena, a partir da crítica ao que ele chama de 

patriarcado colonial moderno (SEGATO, 2012). Na época desse escrito, havia uma 

crescente nos casos de feminicídio ao redor do mundo, o que não mudou muito nesses 

últimos oito anos, com dados alarmantes desses assassinatos que ocorrem apenas pelo 

fato de ser mulher. Para a autora, um dos problemas está no binarismo, que, como 

instrumento eficiente de poder, “resulta da episteme do expurgo e da exterioridade que 

o sistema colonial construiu e a colonialidade mantém vigente” (SEGATO, 2012, p. 

123). Como contraponto, Segato afirma que “(…) viver de forma descolonial é tentar 

procurar brechas em um território totalizado pelo esquema binário, que consiste 

possivelmente no instrumento mais eficiente do poder” (SEGATO, 2012, p. 126), 

indicando, portanto, que uma das saídas seria quebrar esse paradigma binário. 

No caso do Brasil, Lélia Gonzalez foi uma das teóricas que debateu gênero e 

raça na perspectiva das ciências sociais, sendo uma das fundadoras do Movimento 

Negro Unificado (MNU) e importante feminista que se aproximou da Psicanálise para 

entender a origem dos problemas sexistas e racistas. Ao pensar o contexto do país como 

pertencente à América Latina, Lélia defendia um feminismo ladinoamefricano, que 

abarcasse as referências africanas, mas também as latinas. Ainda pensando o feminismo 

negro, mas no contexto dos EUA, bell hooks traz uma definição pedagógica do que 

significa o feminismo: “um movimento para acabar com sexismo, exploração sexista e 

opressão” (hooks, 2019, p. 17).   

Defendemos ainda o feminismo fronteiriço, discutido por Mariana Gomes 

Caetano, que, inspirada por Gloria Anzaldúa, pensa um movimento para mulheres em 

suas mais variadas formas, acolhendo aquelas que muitas vezes se encontram nas 

fronteiras. Para a autora, fronteiriças são “aquelas práticas, visões de mundo, maneiras 

de estar e narrar, e tudo aquilo que é inerente a um indivíduo ou grupo que não 

necessariamente – ou não em específica, rígida e/ou essencializada, estática, 

dogmática” (CAETANO, 2019, p. 208). Mariana apresenta também a perspectiva de 

Judith Butler, que faz uma crítica fundamental às categorias binárias de gênero, com a 

rejeição de que a identidade de gênero é fixa e essencial, além do questionamento de 

que exista um sujeito universal do feminismo (CAETANO, 2019). Esse ponto é 
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importante para superar as identidades de gênero que se propõem naturais e avançar 

nesse debate. 

Refletindo também sobre as ligações existentes entre marxismo e feminismo 

debatidos por Cinzia Arruza, resgatamos a importância de se pensar gênero de maneira 

combinada com classe, conforme podemos ver nos escritos de Marx e Engels no 

Manifesto do Partido Comunista: 

O burguês vê a sua esposa como mero instrumento de produção. 

Ouve dizer que os instrumentos de produção devem ser explorados 

coletivamente e naturalmente concluem que o mesmo destino caberá 

igualmente às mulheres. Ele sequer suspeita de que a verdadeira meta 

seja a de acabar com a condição das mulheres como meros 

instrumentos de produção (MARX e ENGELS, 2015, p. 84-85). 

 

Cinzia Arruza vem debatendo o sistema patriarcal, “entendido como um sistema 

de relações, tanto materiais como culturais, de dominação e exploração de mulheres por 

homens. Este é um sistema com sua própria lógica, que é ao mesmo tempo maleável a 

mudanças históricas, em uma relação de continuidade com o capitalismo” (ARRUZA, 

2015, p. 39). A autora entende ainda que a reprodução social desenvolvida pelas 

mulheres compreende a “manutenção e reprodução da vida, em nível diário e 

geracional” (ARRUZA, 2015, p. 55), mostrando como isso foi apropriado pelo 

capitalismo para continuar explorando as trabalhadoras e trabalhadores, considerando 

que: 

(…) reprodução social designa a forma na qual o trabalho físico, 

emocional e mental necessário para a produção da população é 

socialmente organizado: por exemplo, preparo da comida, educação 

dos jovens, cuidado dos idosos e doentes, assim como as questões 

domésticas e todo caminho até as questões de sexualidade... 
(ARRUZA, 2015, p. 55). 
 

Grande parte da classe trabalhadora brasileira, tanto no trabalho formal como 

informal, é formada por mulheres338. O contexto do país é o da desigualdade de gênero 

com inúmeros casos de machismo, assédio, misoginia e feminicídio todos os dias339. 

Em relação ao mercado de trabalho e a realização de tarefas domésticas, além do 

cuidado de terceiros, os índices de baixa remuneração e exploração das mulheres não 

                                                        
338 Matéria A classe operária feminina no Brasil hoje. Disponível em: 

<http://www.esquerdadiario.com.br/A-classe-operaria-feminina-no-Brasil-hoje> Acesso em: 2 fev. 

2020. 
339 Matéria Feminicídio: Brasil é o 5º país em morte violenta de mulheres no mundo. Disponível em: 

<https://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/feminicidio-brasil-e-o-5-pais-em-

morte-violentas-de-mulheres-no-mundo.htm> Acesso em: 21 nov. 2019. 

http://www.esquerdadiario.com.br/A-classe-operaria-feminina-no-Brasil-hoje
https://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/feminicidio-brasil-e-o-5-pais-em-morte-violentas-de-mulheres-no-mundo.htm
https://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/feminicidio-brasil-e-o-5-pais-em-morte-violentas-de-mulheres-no-mundo.htm
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seriam diferentes, sintomáticos que são desse abismo de oportunidades em relação aos 

homens340. 

Pensando nessa desigualdade, destacamos alguns papéis sociais geralmente 

atribuídos às mulheres: da maternidade como natural e compulsória; da avaliação pelo 

outro por conta de suas roupas, e o julgamento de determinadas atividades para 

mulheres mais velhas, como se não fosse para elas, já que não são mais jovens. Tais 

exemplos representam um confinamento feminino em alguns comportamentos padrões 

desde a infância, acompanhando todas as mulheres nas diversas fases da vida, moldadas 

pela aprovação ou rejeição masculina. Nesse sentido, entendemos que existe uma 

máscara simbólica operada pela colonialidade que afeta todas as mulheres de alguma 

maneira, apenas por conta de seu gênero historicamente subalternizado. 

 Após esse apanhado teórico sobre como a opressão de gênero é um problema a 

ser combatido, voltamos para a sujeita dessa pesquisa e analisamos outros momentos 

nos quais as declarações de Regina Casé, acompanhadas de seu histórico televisivo, nos 

indicam caminhos importantes para esta investigação, mostrando como a artista 

também é afetada pela colonialidade do ser nesse quesito. Abordaremos como primeiro 

aspecto a questão da maternidade, aqui entendida também como uma construção social, 

que tem sido cada vez mais acionada, fazendo menção inclusive ao trabalho como atriz 

na televisão atualmente, por interpretar uma mãe guerreira que faz de tudo pela 

felicidade dos filhos. 

 

8.1 Mãe de Benedita e Roque, avó de Brás 

Em relação às questões familiares, três figuras muito presentes nas menções em 

entrevistas, declarações públicas e publicações nas redes sociais são os filhos Roque 

Casé Ciavatta, de 6 anos, e Benedita Casé Zerbini, de 29 anos, e o neto Brás, de 2 anos. 

Regina Casé foi casada com o artista plástico Luiz Zerbini e atualmente está casada 

com o diretor Estevão Ciavatta desde 1999, oficializado na igreja católica do Outeiro 

da Glória, no Rio de Janeiro. A apresentadora já afirmou ter colocado “nome de negra” 

em sua filha (CHAVES, 2007, p. 15), comentando que muitas pessoas confundiam com 

                                                        
340 Matéria Mercado de trabalho reflete desigualdades de gênero. Disponível em: 

<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/25223-

mercado-de-trabalho-reflete-desigualdades-de-genero> Acesso em: 21 nov. 2019. 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/25223-mercado-de-trabalho-reflete-desigualdades-de-genero
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/25223-mercado-de-trabalho-reflete-desigualdades-de-genero
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outros nomes da cultura negra, como Sebastiana. Em relação à questão da importância 

dos nomes para atribuir determinados sentidos, Bourdieu afirma: 

Como instituição, o nome próprio é arrancado do tempo e do espaço 

e das variações segundo os lugares e os momentos: assim ele assegura 

aos indivíduos designados, para além de todas as mudanças e todas 

as flutuações biológicas e sociais, a constância nominal, a identidade 

no sentido de identidade consigo mesmo, (...) que a ordem social 

demanda (BOURDIEU, 1996, p. 187). 

 Esse aspecto do nome também está relacionado ao que discutimos no capítulo 

anterior sobre raça, ao acionar elementos da cultura negra em sua vida pessoal. Essa 

questão dos filhos é complementada pela relação de Regina Casé com a religiosidade: 

principalmente católica, na devoção a determinados santos (São Jorge, por exemplo, 

quando marca presença na missa no centro do Rio de Janeiro em homenagem a ele no 

dia 23 de abril) e algumas referências ao candomblé e/ou religiões de matriz africana341, 

na presença em missas sincréticas como a da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos 

Pretos, localizada no Pelourinho, onde vai frequentemente quando está em Salvador, 

levando os amigos para apresentar o lugar e a missa que conta com tambores e 

atabaques. Roque, por exemplo, homenageia São Roque, do catolicismo. Como já 

mencionado na entrevista Conversa com Bial, sua relação com as religiões também é 

marcada pela mistura de crenças, revelando ter batizado o filho em uma cerimônia com 

representantes de 5 religiões diferentes. 

Essa experiência de ter uma filha adulta ao mesmo tempo em que é mãe e avó 

de crianças já foi comentado em entrevista342: “Não digo que tem sido fácil. Mas, que 

                                                        
341 Observando as publicações no perfil de Regina Casé no Instagram, seja em fotos ou nos vídeos dos 

stories, notamos também o uso de roupas brancas às sextas-feiras, uma homenagem ao orixá Oxalá para 

os praticantes da umbanda e do candomblé no Brasil. Também observamos homenagens a outros orixás, 

como Iemanjá, exemplificada nessa postagem de 1 de fevereiro de 2020: “ODOYÁ! Todo ano a essa 

hora estamos exaustos e alegres dando a saída de nosso cortejo da Praia da Paciência rumo à Casa do 

Presente no Rio Vermelho... Hoje não estamos em Salvador... vem um vazio mas um orgulho e alegria 

enormes de ver que aquele balaio preparado por nós lá em casa com tanto carinho cresceu tanto que 

tomou as ruas da cidade!!! Tem gente que vem de outros estados e países pra nossa caminhada que 

começou tão pequenininha... empurrada apenas por nossa fé, nossas famílias e amigos mais próximos...  
Como eu amo sair num barquinho cantando na escuridão da madrugada no Rio Vermelho... Obrigada 

@caetanoveloso que me apresentou àquela festa de largo maravilhosa nos anos 70, obrigada @apitta73 

@aloisiomenezesoficial @portella.acucar meus parceiros maravilhosos desde cedinho no 7 portas, São 

Joaquim... obrigada @eciavatta e @felipeveloso pela força incrível no desfile, obrigada @vekoaraujo 

@thainapita e todo @cortejoafro por toda essa beleza que vocês trazem! Que seja lindo, que seja forte, 

que honre e agrade à Rainha do mar!��� Esse ano não estou aí com vocês...mas para o ano... ME 

AGUARDEM!�����Murilo Alvesso”. Na foto, vemos a artista vestida de branco com acessórios 

pratas em peixes desenhados e búzios, em um registro da festa para Iemanjá em um ano anterior. 

Disponível em: <https://www.instagram.com/p/B8DJlrolFFb/> Acesso em: 3 fev. 2020.    
342 Trecho “Uma graça o menino que você cria”. Disponível em: 

<https://www.uol.com.br/universa/especiais/regina-case/index.htm#uma-graca-o-menino-que-voce-

cria> Acesso em: 27 jan. 2020. 

https://www.instagram.com/p/B8DJlrolFFb/
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com certeza, estou sendo uma mãe melhor do que fui para a Benedita. Eu era apavorada, 

superprotetora, tinha angústia em dividir meu tempo entre trabalho e cuidar de filho. 

Hoje, sou bem mais suave”. Roque foi adotado quando tinha quatro meses de idade, 

após o término de uma temporada do Esquenta!. Em entrevistas, já revelou ter tentado 

engravidar outras vezes, mas, após quatro gestações interrompidas e tratamentos 

hormonais com muitos efeitos colaterais, resolveu entrar na fila de adoção: “Entre 

adotar o óvulo de outra pessoa e adotar uma criança, que era outra coisa que eu sempre 

quis, preferi, claro, a segunda opção”. Ao comentar a ideia de querer dar um filho para 

o marido que ainda não tinha um, revela que Roque não poderia ser mais filho de 

Estevão do que já é, e que não importa se o filho veio da própria barriga ou não. Em 

declarações anteriores também foi mencionado que o casal estava na fila de adoção há 

oito anos343. 

O assunto da adoção e o preconceito que sofre também acompanham suas 

declarações de amor ao filho, questionando a mídia que insiste em ressaltar que ele foi 

adotado: “Ninguém fala ‘o filho que veio sem querer’ ou ‘o filho que a fulana teve por 

doação de esperma’. Se os filhos chegam de tantas maneiras, por que só mencionam 

‘filhos adotivos’?”. A matéria faz referência a uma publicação de 2018 no Instagram, 

onde Regina compartilhou uma declaração da atriz Sandra Bullock pedindo para 

pararem de usar o termo filhos adotivos344. Esse tema parece a incomodar quando ouve 

determinados comentários das pessoas: “Ouço coisas terríveis, do tipo: 'uma graça, esse 

menino que você pegou para criar' e 'tão bonito esse seu gesto de ajudar uma pessoa'. 

                                                        
343 Na novela Amor de Mãe, sua personagem Lurdes encontra uma bebê negra abandonada e resolve 

criá-la, interpretada na vida adulta pela atriz Jessica Ellen. Alguns diálogos entre as personagens 

reforçam seus laços afetivos de mãe e filha, valorizando outras formas de maternidade além da natural. 
344 Publicação de 8 de maio de 2018: “ISSO!!!!!!!!! Ninguém fala seu Filho com Doação de óvulo, Filha 

dela com um banco de esperma, Filho do golpe da barriga, filho sem querer, sua filha por barriga de 

aluguel ... Se os filhos chegam de tantas maneiras, tantos lugares porque só mencionam “filhos 

adotivos”!?!? Pior é quando se pa ram meus filhos! @beneditazerbini filha “biológica “Roque filho 

“adotivo” Os dois são meus filhos e pronto!!! Tudo igual!!! Amor igual!!!! Isso mesmo Sandra Bullock! 

Isso @gloriamariareal ! Isso @gio_ewbank !!!! Vamos parar de vez com isso de seu Filho “Adotivo”!!!! 

Vamos?!?!”. Disponível em: <https://www.instagram.com/p/BihhF8XBwxt/?taken-by=reginacase> 

Acesso em: 30 jan. 2020. 

https://www.instagram.com/beneditazerbini/
https://www.instagram.com/gloriamariareal/
https://www.instagram.com/gio_ewbank/
https://www.instagram.com/p/BihhF8XBwxt/?taken-by=reginacase
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As pessoas não percebem o quanto isso é preconceituoso?”. Em outra entrevista345, 

temos outra declaração sobre essa experiência: 

Sempre digo que amor de mãe é uma droga poderosíssima que você 

pode ver e sentir coisas que você não sentia antes. Ser uma mãe por 

adoção é o contato direto com o mistério. É como colocar um plug no 

sagrado. Você não conhecia aquela pessoa em um dia e, no outro, eu 

o amava tanto quanto amo a Benedita. Era igual. Eu achava que seria 

uma construção, mas não foi. É um troço estranho que vem de um 

lugar maluco. 
 

Ao viver essa experiência da adoção e do amor instantâneo pelo filho, Regina 

Casé recomenda que as pessoas passem por isso, que traz um aprendizado sobre amar 

o outro e quem é diferente: “amar quem é igualzinho a gente é moleza né?”346. Outra 

relação de amor exposta ao público com orgulho é a com o neto Brás, de 2 anos: 

Fico apaixonada pelo neto e pela filha! Vê-la virar mãe foi uma 

maravilha. Não sou o tipo de avó que deseduca, que dá doces 

escondidos. Sou firme e brinco muito com ele. Temos uma caverna 

feita de cobertores. Brinco dizendo que ali só tem os bichos que saem 

de noite, como morcegos, corujas e cobras, e ele fala que vai colocar 

a zebra na caverna. Eu digo que não, mas três dias depois ele aparece 

dizendo que vai colocar a zebra na caverna. Temos uma relação de 

brincadeira e proximidade muito grandes. 

 

Em entrevista ao Fantástico347 antes da estreia de Amor de mãe, Regina Casé, 

junto com Taís Araújo e Adriana Esteves, conversaram sobre suas personagens 

destacando a emoção de estarem fazendo esse trabalho sendo mães. São destacados o 

protagonismo de mulheres mais velhas e mães, além da fuga dos padrões de perfeição, 

pois são representadas mulheres reais com defeitos e qualidades, tentando se aproximar 

mais do cotidiano. Regina ressalta que elas não são as “mocinhas” e Adriana Esteves 

brinca que mocinha não daria por conta da idade, o que é destacado como positivo ao 

colocar três mulheres que não são jovens para protagonizar uma novela das 21h, no 

horário nobre. No meio televisivo inserido na indústria cultural, o padrão hegemônico 

para protagonistas de novelas em geral é de mulheres magras, brancas, jovens e 

consideradas bonitas, já que a exposição na dramaturgia está vinculada também a 

                                                        
345 Matéria Regina Casé adiou programa para viver heroína em Amor de Mãe. Disponível em: 

<https://rd1.com.br/regina-case-adiou-programa-para-viver-heroina-em-amor-de-mae/> Acesso em: 18 

jan. 2020. 
346 “Parece que caiu um raio de amor”. Disponível em: 

<https://www.uol.com.br/universa/especiais/regina-case/index.htm#parece-que-caiu-um-raio-de-amor> 

Acesso em: 30 jan. 2020. 
347 Entrevista no Fantástico, antes da estreia da novela. Disponível em: 

<https://globoplay.globo.com/v/8112983/> Acesso em: 18 jan. 2020. 

https://rd1.com.br/regina-case-adiou-programa-para-viver-heroina-em-amor-de-mae/
https://www.uol.com.br/universa/especiais/regina-case/index.htm#parece-que-caiu-um-raio-de-amor
https://globoplay.globo.com/v/8112983/
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publicidade, como garota propaganda de produtos e aparição em capas de revista, 

englobando as formas de divulgação que se retroalimentam, operando identidades de 

gênero limitadas (CAETANO, 2019). 

A matéria relembra sua última personagem na novela As filhas da mãe (2001) 

e Regina agradece a parceria de Taís e Adriana, que tem muita experiência nesse tipo 

de dramaturgia, porque, apesar de ser a mais velha, é ao mesmo tempo principiante. É 

exibido um vídeo de Regina com Roque, Benedita e Brás, falando que a coragem e o 

medo que ela tem vêm do amor de mãe e que eles são sua maior alegria. Ao final, 

Regina comenta esse momento polarizado em que as pessoas não conseguem conversar, 

e acredita que o melhor caminho para esse diálogo seja o da emoção. 

Em entrevista sobre sua personagem na novela e ser mãe na vida real348, Regina 

Casé define Lourdes da seguinte maneira: “É uma mulher como a maioria das 

brasileiras e nordestinas, principalmente, cuja vida é trabalhar e defender os filhos. 

Tenta dar a eles dignidade, princípios, exemplos de honestidade. É uma personagem 

que não pode ter nenhum momento racional. Ela é só emoção e coração”. Em diversas 

entrevistas, como já vimos, a inspiração para a personagem vem de sua trajetória 

televisiva: 

A personagem é muito rica, complexa e bonita. Eu comecei a viajar 

com o Asdrúbal Trouxe o Trombone (grupo de teatro) nos anos 1970 

e passei pelos lugares mais ermos e afastados do Brasil mais 

profundo. Então, quando penso numa inspiração, penso em umas 100 

mulheres que vi nessa longa caminhada. Se eu conseguir, vou colocar 

todas compondo a Lurdes (grifos nossos). 
 

 Mais uma vez, a inspiração para compor a personagem vem de suas viagens 

pelo país através da observação de muitas mulheres brasileiras que encontrou ao gravar 

seus programas, sendo grande parte delas, trabalhadoras responsáveis pela manutenção 

e reprodução da vida cotidiana (ARRUZA, 2015). Em vídeo apresentando a 

personagem349, Regina destaca a coragem de Lurdes ao lidar com todas as adversidades 

pelo caminho e seguir buscando as coisas boas da vida, sendo otimista e esperançosa, 

sempre movida pelo amor aos filhos: “Ela tem uma coragem que eu nunca vi, de leão, 

na verdade, de onça”, fazendo referência a sua peça teatral, que já comentamos no 

                                                        
348 Matéria Regina Casé: vivendo o “amor de mãe” na vida real e na ficção. Disponível em: 

<https://www.metropoles.com/colunas-blogs/claudia-meireles/regina-case-vivendo-o-amor-de-mae-na-

vida-real-e-na-ficcao> Acesso em: 14 jan. 2020. 
349

 Regina Casé apresenta Lurdes, de 'Amor de Mãe': 'Ela representa milhões de mulheres'. Disponível 

em: <https://gshow.globo.com/novelas/amor-de-mae/noticia/regina-case-apresenta-lurdes-de-amor-de-

mae-ela-representa-milhoes-de-mulheres.ghtml> Acesso em: 18 jan. 2020. 

https://www.metropoles.com/colunas-blogs/claudia-meireles/regina-case-vivendo-o-amor-de-mae-na-vida-real-e-na-ficcao
https://www.metropoles.com/colunas-blogs/claudia-meireles/regina-case-vivendo-o-amor-de-mae-na-vida-real-e-na-ficcao
https://gshow.globo.com/novelas/amor-de-mae/noticia/regina-case-apresenta-lurdes-de-amor-de-mae-ela-representa-milhoes-de-mulheres.ghtml
https://gshow.globo.com/novelas/amor-de-mae/noticia/regina-case-apresenta-lurdes-de-amor-de-mae-ela-representa-milhoes-de-mulheres.ghtml
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capítulo anterior. Desde o começo das gravações, a atriz revela estar aprendendo muito 

com a personagem, que passou pela pior dor de todas as mães, que é a de perder um 

filho. Seguindo essa inspiração, ela relembra momentos difíceis que já viveu: “Eu já 

passei por sofrimentos muito grandes e tristes e não tem atalho por outro lado, não tem como pegar 

outro caminho. Você tem que enfrentar e ir encontrando momentos de felicidade ali dentro. Tem que 

continuar vivendo e buscando momentos bons dentro dessa estrada”. Ainda sobre a personagem, 

Regina comenta a força de Lurdes: 

A capacidade dela de luta, a capacidade dela de amar, a capacidade de resolver as 

coisas. Ela é de uma inteligência, aconteceu alguma coisa ali com os filhos dela, ela 

resolve na hora, isso é muito lindo. E tem outra coisa, pra mim, nesse tempinho já 

que eu tô convivendo com a Lurdes, eu já aprendi muito. Tem um ensinamento, 

quantas vezes você fica no trânsito um tempão, chega em casa e diz, fiquei exausta. 

Você pensa que aquela mulher demora 3 horas pra ir pro serviço, três horas pra 

voltar, ela já deixou a comida daqueles filhos todos e o dia a dia dela… Eu gravei 

num cemitério, eu gravei 6 dias num presídio, eu gravei num hospital, me afetou 

na ficção, representando uma mulher que é a Lurdes. Agora a Lurdes representa 

milhões de mulheres que tem isso no seu cotidiano, que vivem isso diariamente. 

Então isso que pra mim foi avassalador em uma semana, representando a Lurdes, 

imagina pra todas essas mulheres que a Lurdes representa. É uma força 

descomunal e o que move isso na maioria das vezes é o amor de mãe (grifos 

nossos) 
 

Neste trecho, observamos a consciência sobre as dificuldades enfrentadas pelas 

mulheres na realidade que ela interpreta na televisão, entendendo que é preciso uma 

força descomunal para lidar com essas situações, em geral movida pelo amor de mãe. 

Os locais mencionados também estão historicamente associados às visitas das 

mulheres, como presídios e hospitais, já que a função de cuidado e apoio muitas vezes 

é apenas realizada pelas mães, filhas, irmãs, sobrinhas, tias, avós e companheiras de 

pessoas em situação de encarceramento e/ou doença. 

Em 2019, um aspecto desconhecido publicamente da vida de Regina Casé foi 

trazido por sua filha Benedita, ao revelar que é uma pessoa surda. Através do projeto 

Surdos que ouvem, a questão da surdez da filha foi falada abertamente para ajudar 

outras pessoas e famílias que enfrentam essa situação. Em entrevista publicada no canal 

do youtube do projeto350, amplamente divulgada nas redes sociais, tanto de Regina 

quanto de Benedita, a apresentadora fala de sua experiência como mãe de uma pessoa 

surda desde criança, diagnosticada aos 4 anos de idade. O vídeo compartilhado se inicia 

com a fala de Regina Casé, olhando para a câmera, aparentemente sem maquiagem, 

                                                        
350 Vídeo Aparelho auditivo | Mãe de surdo | Regina Casé e Benedita | Surdos que Ouvem 4. Disponível 

em: <https://www.youtube.com/watch?v=8nJsf-CptBU&feature=emb_logo> Acesso em: 29 jan. 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=8nJsf-CptBU&feature=emb_logo
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direcionando sua mensagem para as mães que estão recebendo o diagnóstico de que 

seus filhos são surdos ou que não estão ouvindo. 

Apesar do primeiro momento de choro e desespero que ela relata acontecer, ela 

pede para quem está vendo esse documentário prestar atenção na Benedita, sua filha 

que se desenvolveu plenamente, é casada com um ouvinte e tem um filho. Vemos 

imagens de sua filha ao ar livre e depois pegando os aparelhos auditivos, com uma 

breve apresentação: “Meu nome é Benedita, tenho 29 anos, trabalho com audiovisual e 

sou uma surda que ouve”. Ao longo do vídeo de 6 minutos e 17 segundos, ficamos 

conhecendo os detalhes dessa história, desde as complicações no parto, da insistência 

da mãe no contato com os médicos e diretores de escola, passando pelos desafios da 

infância e as superações ao longo da vida adulta. 

Em determinado momento, Regina demonstra sua insegurança no momento em 

que soube que estava grávida: “Eu não vou saber ser mãe e não vou saber ser mãe de 

menina. Ainda por cima, ser mãe de menina surda”, gerando uma união intensa com a 

filha desde o nascimento, devido aos desafios que enfrentariam juntas. Benedita, em 

entrevista no Conversa com Bial351, falou sobre a persistência da mãe em buscar algum 

tratamento para que a filha tivesse mais qualidade de vida e pudesse enfrentar todos os 

desafios que viriam pela frente. A divulgação da entrevista e alguns trechos foram 

publicados por ambas nas suas respectivas redes sociais, corroborando para uma 

história de superação relacionada à maternidade, até então desconhecida pelo seu 

público. 

Finalizando esse item sobre os aspectos da maternidade presentes em suas performances 

públicas, trazemos uma declaração de Regina Casé sobre ser mãe352: “O meu melhor papel da 

vida é ser mãe, quando vejo minha filha, meu filho, como todo mundo adora eles. Todo mundo é 

apaixonado por eles. Pra mim é uma realização”. Essa declaração, comum a maioria das mães, 

revela uma relação de amor e orgulho pela criação deles, ressaltando que seu melhor papel está 

ligado à maternidade, fazendo um trocadilho com sua atuação como atriz, que não supera sua 

atuação como mãe em termos de importância e sucesso. Veremos no próximo item como a forma 

de se vestir também está associada a essa persona pública, ressaltando aparentes ambiguidades e 

                                                        
351 Entrevista Conversa com Bial, no Dia Nacional dos Surdos em 26 de setembro de 2019. Disponível 

em: <https://globoplay.globo.com/v/7954111/> Acesso em: 29 jan. 2020. 
352 Matéria Regina Casé diz que não sabe de onde veio sua fama ruim. Disponível em: 

<https://odia.ig.com.br/diversao/2019/04/5635736-regina-case-diz-que-nao-sabe-de-onde-veio-sua-

fama-ruim.html> Acesso em: 27 jan. 2020. 

https://globoplay.globo.com/v/7954111/
https://odia.ig.com.br/diversao/2019/04/5635736-regina-case-diz-que-nao-sabe-de-onde-veio-sua-fama-ruim.html
https://odia.ig.com.br/diversao/2019/04/5635736-regina-case-diz-que-nao-sabe-de-onde-veio-sua-fama-ruim.html
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algumas ridicularizações de suas vestimentas pela mídia, o que geralmente não acontecem com 

figuras masculinas na televisão. 

 

8.2 Regina Casé veste 

Uma das características mais comentadas pela imprensa em geral está 

relacionado aos figurinos da apresentadora, não só nos trabalhos que realiza, mas 

também nos eventos em que participa, nas festas de famosos ou no flagra de paparazzi 

nas ruas; sendo vistos em suas próprias redes sociais ou em matérias de sites de notícias. 

Vale destacar, nesse quesito, os figurinos utilizados por Regina Casé, seja nos 

programas ou em ocasiões festivas das celebridades, já que historicamente o que as 

mulheres vestem muitas vezes é sobreposto a outras questões mais relevantes353. 

Lembramos que essa atenção excessiva dada às roupas das mulheres é motivo de luta 

diária, pois vem servindo como forma de controle e justificativa para determinadas 

opressões, que por conta da exploração sexista (hooks, 2019), são julgadas pelo que 

vestem354. 

Em relação aos figurinos de Regina Casé, o quesito mistura também é 

exemplificado aqui, ao demonstrar um guarda-roupa repleto de peças com muitas cores 

intensas, brilhos, paetês, estampas variadas de animal print ou “étnicas” e/ou africanas. 

Inclusive pontuamos aqui como parte da subjugação a seu estilo, considerado brega, se 

dá por conta dessas estampas ligadas aos animas, tais como onça e zebra, muito 

associadas aos países de África, em sua variedade de estamparias. Em relação aos 

valores das peças, eles variam conforme o lugar adquirido, seja na feira de rua ou em 

grifes de luxo, algumas declarações355 ilustram isso: 

Adoro marca boa porque dura muito. Mas ir a Paris, Nova York e à 

Saara é igual. Adoro comprar cacareco também. Para mim, interessa 

que seja uma coisa criativa. Já comprei uma sandália de onça na Saara 

que não custou nem R$ 100. Vou a uma festa em Copacabana e em 

                                                        
353 Os tapetes vermelhos das premiações internacionais são um exemplo disso, quando nas entrevistas 

com as atrizes a principal pergunta é: quem você está vestindo?, indagando sobre o estilista que fez 

aquela roupa, em detrimento de informações sobre o trabalho artístico próprio desenvolvido. 
354 Vale lembrar que o movimento feminista contemporâneo tem embates frequentes acerca da 

culpabilização das mulheres que sofrem assédio e/ou estupro pela forma como estão vestidas ao enfrentar 

tais situações, o que é um grande absurdo a ser combatido. 
355 Matéria Regina Casé abre seu guarda-roupa: “Tenho estigma de que me visto mal”. Disponível em: 

<http://ego.globo.com/moda/noticia/2015/04/regina-case-abre-seu-guarda-roupa-tenho-estigma-de-

que-me-visto-mal.html> Acesso em 8 mai. 2018. 

http://ego.globo.com/moda/noticia/2015/04/regina-case-abre-seu-guarda-roupa-tenho-estigma-de-que-me-visto-mal.html
http://ego.globo.com/moda/noticia/2015/04/regina-case-abre-seu-guarda-roupa-tenho-estigma-de-que-me-visto-mal.html
http://ego.globo.com/moda/noticia/2015/04/regina-case-abre-seu-guarda-roupa-tenho-estigma-de-que-me-visto-mal.html
http://ego.globo.com/moda/noticia/2015/04/regina-case-abre-seu-guarda-roupa-tenho-estigma-de-que-me-visto-mal.html
http://ego.globo.com/moda/noticia/2015/04/regina-case-abre-seu-guarda-roupa-tenho-estigma-de-que-me-visto-mal.html
http://ego.globo.com/moda/noticia/2015/04/regina-case-abre-seu-guarda-roupa-tenho-estigma-de-que-me-visto-mal.html
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uma favela e curto tudo do mesmo jeito, com muita ou pouca grana. 

Acho a Regina Casé em qualquer lugar (risos). (grifos nossos) 

 Nesse trecho vemos como a mediação por lugares distintos, associados a 

acessos diferenciados, são colocados no mesmo patamar, ao comparar capitais 

cosmopolitas como Paris e Nova York ao centro comercial popular do Rio de Janeiro 

em termos de compras. Para ela, tendo dinheiro ou não, indo a uma festa em 

Copacabana (na zona sul da cidade) ou na favela (considerada periferia da cidade), se 

encontra diversão e momentos que a agradam. Seu interesse por moda356 já foi 

comentado várias vezes em entrevistas e em geral essa mistura, positivada como valor, 

é defendida, com “acessórios, que vão anéis de joalherias a colar feito por tribo indígena 

da Amazônia: ‘Adoro misturar. E o tempo, amor e energia é igual para fazer todas elas”. 

Mais uma vez, percebemos a aproximação de elementos, nesse caso acessórios de uso 

pessoal, que geralmente são colocados como opostos, não só pela indústria da moda 

como pela sociedade, que aparecem misturados com harmonia pela apresentadora, 

parecendo não importar sua origem e/ou preço. 

Mesmo sendo criticada pelos looks, Regina Casé demonstra não só um 

conhecimento dos grandes estilistas mundiais como também a autoridade que tem para 

usar roupas de grifes famosas, como no caso em que foi ao programa Encontro com 

Fátima Bernardes vestida de pijama: “Esse é um pijama da Prada. A Miuccia Prada, 

que é a estilista, sempre vai a todas as festas com um pijama como esse, de seda. É uma 

moda e tendência. Ao mesmo tempo, não é careta. É divertido”357. Nessa situação, ao 

ser entrevistada em um programa de televisão e escolher essa roupa específica reitera o 

sentido da distinção, já que esse pijama de seda não foi comprado na SAARA, pois é 

de uma marca italiana de luxo conhecida mundialmente. 

 Um exemplo que serve para ilustrar as opiniões polêmicas relacionadas ao 

figurino de Regina Casé está no vídeo Os piores looks da Regina Casé, no Canal do 

Youtube Diva Depressão358, que tem como um dos seus trabalhos principais criticar as 

                                                        
356 Vídeo Regina Casé apresenta desfile com roupas que usa no Esquenta!. Disponível em: 

<https://globoplay.globo.com/v/2782137/> Acesso em 8 mai. 2018. 
357 Matéria Os sete looks mais polêmicos de Regina Casé. Disponível em: 

<http://www.estrelando.com.br/foto/2016/02/25/os-looks-mais-pol%EF%BF%BDmicos-de-regina-

case-201640/foto-7> Acesso em 8 mai. 2018. 
358 Vídeo Os piores looks da Regina Casé, publicado em 5 de janeiro de 2017, com 327.333 

visualizações. Os responsáveis pelo canal são Filipe Oliveira e Eduardo Camargo, jovens brancos 

assumidamente gays. A definição do canal é: “O veneno chega a escorrer”. Disponível no Canal no 

Youtube Diva Depressão: <https://www.youtube.com/watch?v=9wYJr0uJLlk> Acesso em 8 mai. 2018. 

http://www.estrelando.com.br/foto/2016/02/25/os-looks-mais-pol�micos-de-regina-case-201640/foto-7
http://www.estrelando.com.br/foto/2016/02/25/os-looks-mais-pol�micos-de-regina-case-201640/foto-7
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roupas de celebridades em eventos (casamentos, festas de aniversário, premiações etc.). 

A descrição deste vídeo é: “Chegou a hora de comentar os looks HORRÍVEIS da 

Regina Casé e nem precisamos falar que tá DEMAIS! Se em algum dia na sua vida 

você achou que estava mal vestida, colega, é que você não viu esse vídeo ainda, pois 

então, VEJA!” (grifos nossos). Percebemos um julgamento de valor nesse resumo do 

que vai ser abordado como conteúdo da crítica de moda que ridiculariza o estilo das 

roupas da artista. 

 Ao falar sobre o verão e as diversas coisas ruins atrelada a ele, um dos 

apresentadores do vídeo começa falando do programa Esquenta!: “aquele vuco-vuco, 

que cê não sabe o que tá acontecendo”. O outro complementa: “já reparou que o 

Esquenta parece um churrascão na laje?”, “só que parece uma laje coberta, você olha 

de longe não sabe se tá tendo uma briga no meio, se a pessoa tá cantando, tá gritando, 

tá conversando, olha gente, é uma pobreza!”. Enquanto o outro responde: “do jeito que 

o povo gosta né?”. (grifos nossos) Os jovens também se referem posteriormente ao 

programa como “uma gambiarra visual”. Logo nesse início, eles afirmam que vão 

“enaltecer a cafonice da apresentadora do Esquenta!”. Já observamos, nessa 

apresentação, os elementos associados às classes populares/trabalhadoras, como a laje, 

a gambiarra e o churrasco, além do encontro de muitas pessoas, que, segundo os 

comentaristas, representa tanta confusão que não se sabe o que está acontecendo ao 

certo ao ver vários pobres reunidos no mesmo lugar. 

 Ao analisar o primeiro figurino do Esquenta!, composto por um casaco com a 

estampa de oncinha, os apresentadores continuam: “é uma peça que não pode faltar no 

guarda-roupa da classe C e a Regina Casé, como boa classe C que ela é, ela ia ter uma 

peça dessa, né gente” (grifos nossos). Ao final dos comentários sobre esse look, um 

deles comenta: “o melhor é o contexto da imagem, você pode reparar que no fundo tem 

uns garis ali, se a blusinha cair no chão, eles já recolhem, porque é lixo, gente, não 

recicla”. Ao comentar uns papéis que aparecem na mão da apresentadora, questionam 

se seria do RH (setor de recursos humanos) da empresa ou se estaria indo pagar boletos 

no banco na hora do almoço, complementado pela afirmação de que pobre almoça em 

15 minutos e usa os outros 45 para pagar conta no banco. 

São criticados ainda os figurinos que possuem muito brilho dourado, sendo 

comparado com moedas de 10 centavos ou a taça da Copa do Mundo. A comparação 

com outros looks, um de estilo country e outro de inverno, são feitos a partir de 

exemplos de animais e monstros, como o leão do Mágico de Oz e o Abominável 
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Homem das Neves, respectivamente. Em relação a um figurino com calça comprida, 

casaco e joias, os comentaristas fazem uma analogia com trambiqueiros que vendem 

bijuterias falsas, destacando que a calça está longa demais porque pobre não faz bainha, 

às vezes coloca um clips de papel para prender a barra359. 

Compartilhamos esse caso para demonstrar, que, mesmo se utilizando do humor 

para criticar o figurino da apresentadora, que não é de gosto unânime, percebemos 

diversos traços do preconceito de classe nítidos nos comentários de análise desses looks 

analisados, que fazem parte da construção da face pública da atriz e apresentadora e 

marcam a ambiguidade desta distinção. Vale lembrar que, no caso da artista, não 

interessa se as roupas, acessórios e figurinos são caros ou não, se foram comprados em 

outros países, se foram feitos por designers exclusivos etc., já que a marca do que é 

popular está imbricada em sua performance de tal maneira que esses aspectos não são 

levados em consideração, apenas servem para serem ridicularizados, como grande parte 

das mulheres já são.   

Não se trata aqui de fazer algum tipo de defesa sobre a questão de gosto e 

escolha de figurino da apresentadora, mas sim exemplificar as disputas envolvidas 

nesse quesito. Interessante observar que os comentaristas ácidos e preconceituosos 

identificam Regina Casé, uma bem-sucedida artista que vive no Leblon com vista para 

o mar, como indicamos acima, como a “Classe C”, o que, a despeito do tom 

estigmatizante das avaliações sobre suas roupas, atesta a eficácia da construção da 

imagem pública da apresentadora como uma pessoa do povo. Nesse sentido, 

destacamos, além do preconceito de classe por ridicularizar os hábitos populares, a 

discriminação de gênero que avalia as mulheres pelo que elas vestem, nesse caso 

também concluindo que a performance popular é efetiva, tanto pelo fenótipo misturado 

quanto pelos figurinos que remetem ao que o povo costuma usar. 

Especificamente sobre uma de suas roupas que causou repercussão, Regina 

Casé se pronunciou360, admitindo não se importar muito com essas críticas: 

No casamento do Thiaguinho e da Fernanda Souza, por exemplo, 

falaram mal do meu vestido. Disseram que era a toalha de mesa da 

dona Zefinha. Era um vestido da Isolda, de Londres, todo bordado à 

mão, lindo. Com a roupa eu não esquento. (…) Já repeti esse vestido 

                                                        
359 Sobre um figurino prateado, há mais uma ridicularização dizendo que a roupa é futurista, como um 

bolo gelado embrulhado no papel alumínio, acrescido do seguinte comentário: “onde a humanidade 

chegou pra Regina Casé ter sobrevivido e ter voltado no tempo? Deu merda”. 
360 Matéria Regina Casé chega aos 61 anos com tudo em cima: “sem botox”. 

<https://www.terra.com.br/diversao/gente/regina-case-chega-aos-61-anos-com-tudo-em-cima-sem-

botox,8cd3d3ac277cb410VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html> Acesso em 29 mai. 2018. 

https://www.terra.com.br/diversao/gente/regina-case-chega-aos-61-anos-com-tudo-em-cima-sem-botox,8cd3d3ac277cb410VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html
https://www.terra.com.br/diversao/gente/regina-case-chega-aos-61-anos-com-tudo-em-cima-sem-botox,8cd3d3ac277cb410VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html
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duas vezes. Uma no casamento do meu sobrinho e outra em um 

evento. É super certo e saudável repetir o look. É ruim repetir uma 

roupa hoje e, outra amanhã. Mas se são pessoas diferentes, não tem 

problema. Homem usa sempre o mesmo terno e ninguém diz nada. 

(grifos nossos) 

 Destacamos, nesse trecho, a comparação de seu vestido, utilizado no casamento 

de celebridades, com uma toalha de mesa, sendo rebatido pelo fato de ser uma roupa 

cara feito à mão por uma marca inglesa361.  Vemos ainda o questionamento da artista 

sobre repetir roupa em ocasiões diferentes, que, no caso das mulheres famosas, vira um 

grande problema, ao contrário dos homens que não são questionados em relação a isso, 

demonstrando um conhecimento sobre a desigualdade de gênero e a cobrança excessiva 

feita às mulheres em relação ao que vestem. Ainda nesta matéria, a apresentadora 

continua dizendo que a roupa colorida que ia usar em uma gravação especial do 

Esquenta! para comemorar seu aniversário ia ser criticada pelo fato de ser estampada: 

O tecido é de um design sueco. Não é a toalha da dona Zefinha, tá 

gente. Quem me deu foi Alberto Renault, do programa Casa 

Brasileira, chique, GNT, não é TV aberta, tá (risos). Fiquei 

apaixonada e adoro amarelo e rosa. Quando fui à Índia fiquei mais 

apaixonada ainda. Parece que está na hora do pôr do sol. É muito 

chique, tá. (grifos nossos) 

 Vemos que o comentário anterior sobre um vestido utilizado num casamento é 

retomado, já antecipando que tal figurino, com estampa amarela e rosa, foi feito por um 

design da Suécia e recebido de presente por um amigo chique que tem um programa na 

televisão a cabo, em oposição à televisão aberta, não considerada da mesma forma. 

Percebemos que para valorizar sua roupa que foi criticada, a própria artista reitera uma 

distinção entre televisão por assinatura (dando o exemplo do canal GNT) e a televisão 

aberta, que não seria chique, logo popular. 

Outro exemplo desse gosto de Regina Casé pela mistura aparece em suas 

próprias casas, ao afirmar que “as minhas casas e meus objetos me unem ao Brasil e ao 

povo brasileiro”, afirmando que vê a beleza das coisas mais simples quando viaja pelo 

país. Em matéria sobre sua casa em Salvador no bairro Santo Antônio Além do 

Carmo362, por exemplo, a apresentadora afirma que gosta “muito mais de gente do que 

                                                        
361 No vídeo já mencionado do Diva Depressão, esse vestido é colocado como o pior de todos, coroando 

Regina Casé como rainha do mau gosto e rindo da declaração de que seria chique repetir a mesma roupa. 
362 Descrição da matéria: “Santo Antônio Além do Carmo, Salvador. No coração da capital baiana, o 

arquiteto David Bastos uniu duas casas históricas e edificou o lar caloroso da atriz Regina Casé, onde ela 

passa algumas datas do ano e as férias com a família”. Vídeo Regina Casé mostra casa em Salvador. 
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de paisagem”, ratificando seu interesse pela diversidade da cultura e do povo brasileiro. 

A própria publicação traz características importantes relacionadas a esse aspecto: “Por 

todos os ambientes encontramos arte. Regina não usa o termo arte popular – privilegia 

tanto aquela feita por artistas renomados como trabalhos que simplesmente aprecia e 

classifica igualmente – e coleciona itens que traz de suas viagens”. Essa percepção 

relacionada à mistura de elementos diferentes e a mediação entre mundos distintos 

também é bem sintomática de como o jornalismo de maneira geral lida com essa artista 

em entrevistas e matérias, constantemente acionando essa característica de luta pela 

diversidade que Regina Casé representa. 

Em relação à casa reformada que apresenta, revela que seus amigos chegam lá 

e dizem que é a melhor morada que existe no mundo, modificada por um arquiteto 

baiano por exigência da artista. Afirma ainda que sua casa e seus objetos são melhores 

que um álbum de fotografia, pelas lembranças que trazem das viagens realizadas e das 

transformações que fazem na decoração de acordo com o local visitado. Sua fala é 

finalizada com a retomada de seu capital cultural através da rede de relações de amizade 

que tem com muitos baianos que frequentam sua casa, como Carlinhos Brown, Daniela 

Mercury, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Ivete Sangalo etc, pessoas famosas e ricas 

como ela. 

Veremos agora como a questão da idade também acabou sendo mais uma 

bandeira levantada no sentido da valorização de mulheres mais velhas, pensando a 

diversidade de gerações, mostrando como o valor da juventude recai bastante sobre as 

mulheres, destacando sua experiência como artista de televisão que sofre cobranças em 

relação à aparência, apontando para mais um aspecto da desigualdade de gênero, 

pautada em uma identidade fixa do que é ser mulher (CAETANO, 2019). 

                                                        
Disponível no Canal do Youtube Casa Vogue Brasil: 

<https://www.youtube.com/watch?v=KNljhH2o8qY> Acesso em 8 mai. 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=KNljhH2o8qY
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8.3 “Não tenho mais idade!” 

Em 2017 e 2018363, principalmente, algumas entrevistas364 de Regina Casé 

tinham como temática a questão de idade, pois ela vinha realizando palestras falando 

sobre o movimento ageless, que, na tradução literal, seria sem idade, representando 

uma nova relação entre idade, beleza, moda, qualidade de vida para as mulheres, ou 

seja, não se limitar a seguir determinados padrões que se esperam de uma pessoa com 

mais de 60 anos (na época com 64 anos). Assim, como indica o título da reportagem 

que citamos, Regina Casé seria “a personificação pública do movimento ageless”, 

revelando, assim, mais uma camada na construção de sua face pública. Um dos 

exemplos disso foi a participação no Festival Path365, um evento sobre inovação e 

tecnologia, realizado em São Paulo no dia 20 de maio de 2018. A descrição da 

palestrante no site do festival revela a construção de uma trajetória dedicada à cultura 

brasileira: 

“A gente tem medo do que não conhece”. Essa frase da atriz e 

apresentadora Regina Casé dá uma pista de porque nos últimos 30 

anos ela tem se empenhado a dar atenção a tantos personagens, 

lugares e costumes. Ganhadora do prêmio Moliére de melhor atriz de 

teatro aos 23 anos, Regina tinha tudo para hoje estar 

confortavelmente sentada no posto de Monstro Sagrado da 

dramaturgia nacional. No entanto, como ela mesma diz “o Brasil tem 

muitas atrizes incríveis que podem ocupar esse lugar”.  Ela optou por 

visitar todos os cantos do país para valorizar a cultura e o povo. 

(grifos nossos) 

 Nessa breve apresentação, divulgada pela assessoria do evento, vemos mais 

uma vez um retrato das performances públicas de Regina Casé, como alguém que 

valoriza tantos personagens, lugares e costumes da cultura brasileira, e abdicou de uma 

carreira consolidada como atriz para valorizar o povo e o país através de seus programas 

televisivos. A apresentadora, que já esteve em capas de revistas discutindo esta 

temática, fez uma palestra intitulada “Não tenho mais idade!”, que tinha a seguinte 

descrição no site do evento: “Já está na hora de eliminarmos a ideia de que o tempo de 

                                                        
363 Sobre o futuro na carreira na televisão, existia a previsão de um novo trabalho apresentado por Regina 

Casé a ser lançado no final de 2018 na Rede Globo, relacionado à tecnologia, que já estava sendo 

produzido, em parceria com Hermano Vianna. Matéria Regina Casé mantém mistério, mas adianta: “Me 

mudei pra Saturno!”. Disponível em: <https://glamurama.uol.com.br/regina-case-mantem-misterio-

mas-adianta-me-mudei-pra-saturno/> Acesso em 29 mai. 2018. 
364 Entrevista Regina Casé é a personificação pública do movimento ageless. Disponível em: 

<https://claudia.abril.com.br/famosos/regina-case-ageless/> Acesso em 7 mai. 2018. 
365 Palestrante Regina Casé. Disponível em: <https://www.festivalpath.com.br/#palestrante-regina-

case> Acesso em 23 mai. 2018. 

https://glamurama.uol.com.br/regina-case-mantem-misterio-mas-adianta-me-mudei-pra-saturno/
https://glamurama.uol.com.br/regina-case-mantem-misterio-mas-adianta-me-mudei-pra-saturno/
https://claudia.abril.com.br/famosos/regina-case-ageless/
https://www.festivalpath.com.br/#palestrante-regina-case
https://www.festivalpath.com.br/#palestrante-regina-case
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vida de uma mulher deve determinar a roupa que ela usa, com quem ela namora, como 

ela se comporta, o que cria e o que consome”, com as hashtags: 

#MaternidadeNãoTemIdade #AmorNãoTemIdade #SexoNãoTemIdade 

#TrabalhoNãoTemIdade #FelicIdade #Ageless. A ideia parece valorizar a vida de 

mulheres mais experientes que continuam seus afazeres como pessoas adultas normais, 

fugindo do estereótipo da idosa que não tem uma vivência ativa. 

 Dentro dessa temática ageless, em entrevista de 2019366, a apresentadora 

comenta a cobrança para estar sempre em forma, como uma demanda que parece 

aumentar com a idade, no caso específico das mulheres: 

Tem vários memes na internet sobre mim. O que eu acho mais 

engraçado é o que fala: “Nossa, eu tô mais cansado que o maquiador 

da Regina Casé”. Tipo, que eu dou um puta trabalho pra ele! Fiz um 

boomerang (videozinho no Instagram), com o Ricardo Tavares, aos 

pulos, e escrevi: “Tá vendo? Ele nem sempre tá tão cansado assim”. 

Para a mulher, a cobrança com idade é muito mais pesada. 

 

 O aspecto por trás do trabalho do maquiador é de que por conta da sua aparência 

mais velha, a maquiagem deveria ser reforçada, o que aparentemente gera risos da 

apresentadora, por conta da repercussão em memes na internet que fazem humor com 

isso. Vemos ainda a consciência de que as mulheres são mais cobradas em relação à 

idade do que os homens, configurando mais um aspecto da desigualdade de gênero. 

Nessa matéria também observamos uma reflexão sobre a própria idade: 

 
Comecei a ver como isso estava me afetando. A gente acha que fez 

grandes conquistas feministas, mas a mulher ainda é pautada na idade 

de ter que casar e de ter filho. Você vê pessoas falando de uma mulher 

com 70, 80 anos: 'Nossa, ela deve ter sido linda'. Não, gente, ela é 

linda! Linda na idade dela. Isso sem falar na cobrança por plásticas o 

tempo todo. A barra é pesada (grifos nossos). 
 

Nesse trecho, destacamos o entendimento que, apesar das conquistas dos 

movimentos feministas, as mulheres são muito pautadas por demandas sociais de 

casamento, maternidade e boa aparência, o que torna algumas pautas complicadas, 

como a cobrança por plásticas:  “Acho que uma hora vou ter que fazer, né, gente? Sou 

uma mulher da televisão e, confesso, tem um monte de coisa que me incomoda. Não 

quero, por exemplo, que me filmem de perfil, pra que não fique este queixo duplo aqui”. 

Nesse caso, o fato de trabalhar diretamente com a aparência faz com que esses 

                                                        
366 Disponível em: <https://www.uol.com.br/universa/especiais/regina-case/index.htm#a-celebridade-

mais-conservada> Acesso em: 27 jan. 2020. 

https://www.uol.com.br/universa/especiais/regina-case/index.htm#a-celebridade-mais-conservada
https://www.uol.com.br/universa/especiais/regina-case/index.htm#a-celebridade-mais-conservada
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procedimentos estéticos estejam presentes em alguns debates, apesar de afirmar que 

nunca fez aplicação de botox ou preenchimento facial: 

Acho que zero bala como eu, só a Laura Cardoso e a Cássia Kiss. 

Mas eu não estou me vangloriando. Isso é mais medo. Medo de ficar 

com a sobrancelha lá em cima, parecendo o diabo. De me estranhar 

no espelho. Mas olha que paradoxal: fui eleita a celebridade mais 

“conservada”. Saiu até na [revista] “Veja” (grifos nossos). 

Ao destacar os movimentos naturais do rosto, que são raros no meio artístico 

devido à grande aderência a tais procedimentos estéticos, revela entender esse título de 

celebridade mais “conservada”: “É a questão do movimento. As caras e bocas, o peito 

que mexe quando eu corro, meu cabelo que não tem aplique e que por isso posso jogar 

de um lado pro outro sem me preocupar. Isso fica jovial. Fica natural”. Nesse 

posicionamento, há uma certa valorização e orgulho de continuar natural ao ter 

liberdade para fazer todos os movimentos corporais sem limitações por conta da 

estética, ao mesmo tempo em que demonstra medo ao passar por alguma modificação 

que a deixe estranha ao se olhar no espelho, sem se reconhecer. 

Nesse ponto da pressão estética por trabalhar na televisão e ser mais velha, não 

tendo feito nenhum procedimento cirúrgico, no vídeo da entrevista realizada fica 

marcada a diferença no envelhecimento entre os homens, que, em geral, são 

considerados maduros quando têm e/ou deixam seus cabelos grisalhos e as mulheres, 

que, quando ficam grisalhas, ficam dentro de um estigma, por exemplo, das “tias do 

ioga”, mais associadas à terceira idade que fazem exercícios para saúde. Esse é mais 

um aspecto que denota a desigualdade de gênero, atravessada pela geracionalidade. 

Pensando as relações interpessoais da artista, nessa mesma entrevista, vemos 

como a mistura aparece também nas amizades, não só pensando em raça e classe social, 

mas agora na geracionalidade, ao contar que tem amigas que são crianças:    

Eu tenho uma amiga de oito anos. De verdade mesmo. Quando aviso 

aos pais dela que vou passar na casa deles pegar a menina, eles já 

perguntam: 'Por que não leva os irmãos também?'. Eu rio, né. Poxa, 

eu sou amiga dela, de passar horas conversando. Quando você vai 

sair com um amigo mais velho, leva os irmãos dele junto? Não! É 

isso: as pessoas não conseguem se misturar. Vivemos todos nas 

nossas regras quadradas (grifos nossos). 
 

 Mais uma vez, Regina critica os padrões que ditam regras e separam as pessoas, 

nessa situação, por terem idades muito distantes e não se colocarem em relações de 

amizade. É curioso notar também a diferença de idade na rede de amizades que tem, 

destacando ser possível essa mistura, porque em geral mulheres mais velhas são vistas 
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apenas como idosas e/ou avós, ocupando o papel de quem cuida de outras pessoas, e 

não de alguém que tem autonomia e liberdade para ter amigos diferentes do que é 

usualmente estabelecido. 

Ainda nessa entrevista, por conta de muitas denúncias recentes de abusos que 

atrizes famosas sofreram não só no Brasil, mas também em outros países, como EUA, 

Regina é questionada sobre o assédio no meio audiovisual no início de sua carreira e 

comenta sobre sua experiência no cinema brasileiro na década de 1980 quando era 

jovem, reconhecendo como a situação era comum na época e muitas vezes naturalizada: 

Em alguns trabalhos, sem que eu percebesse, estava sendo usada. 

Nem sempre estava combinado que você ia tirar a roupa, nem que 

aquela cena ia ser de tal jeito. O cinema era basicamente pouca grana 

e muita improvisação. Tinha quem usasse essas condições de forma 

criativa ou horrível. Passei pelos dois lados (grifos nossos). 
 

 Esse tema tem sido cada vez mais debatido e é um dos aspectos em que a 

colonialidade do ser se manisfesta mais especificamente na vida das mulheres, sejam 

famosas ou não, pois o debate sobre gênero já nos mostrou como essa categoria foi e 

ainda é historicamente subjugada pela sociedade, muitas vezes colocada como objeto 

descartável até mesmo em espaços onde não se espera posturas tão abomináveis, como 

no meio artístico que se propõe desconstruído. 

 Recuperando o que foi apresentado sobre a trajetória televisiva de Regina Casé, 

trazemos duas declarações de uma matéria já citada anteriormente no início desse item, 

que sintetizam as informações discutidas ao longo da tese, fundamentais para a 

construção dessa face pública. A primeira no sentido de manutenção desta fachada, 

atuando de maneira protetora. A segunda tentando justificar uma quebra de 

expectativas, buscando manter a coerência narrativa em torno de sua performance. 

Tem o preconceito contra as pessoas que eu trago para a televisão. 

Tem gente que tem medo de funkeiro, porque é preto, pobre, 

favelado. Preconceito contra nordestino, porque acham que é 

caricato, boboca. Sempre acreditei que a TV era o lugar dessas 

pessoas. A pessoa é preconceituosa e me vê com essa roupa me 

chama de paraíba, apesar de eu ser carioca. (grifos nossos) 
 

 Percebemos que mesmo em entrevistas onde a temática é outra, o assunto do 

preconceito e da luta pela diversidade aparece de forma explícita, pela associação que 

é feita com sua trajetória profissional. Estão presentes os elementos de luta contra o 

preconceito seja de gênero, raça, território, classe, além do engajamento social a partir 

da televisão. Segundo Casé, existe um preconceito com as pessoas que ela levava para 

esse meio de comunicação em seus programas por eles serem funkeiros, pretos, pobres, 
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favelados e nordestinos, porém defende que a tv é o lugar dessas pessoas. Complementa 

ainda que, por conta do modo de se vestir, é chamada de paraíba, termo pejorativo que 

unifica o nordeste como se apenas houvesse o estado da Paraíba e não uma variedade 

de estados, modos de vida, sotaques, culinárias etc. Em outro momento, comenta a 

relação que tem com a rua e o público:   

Um artista, hoje em dia, tem seguranças, carros protegidos, sai de 

casa no carro e entra no estúdio e volta. Eu ando na rua todo dia. No 

Carnaval da Bahia vou pro Ilê-Ayê, no Filhos do Gandi, sem 

proteção, sem chiqueirinho. Estou mais exposta e a relação é mais 

difícil porque às vezes você não ouve alguém que te chama e podem 

te criticar. No aeroporto, enquanto espero um voo, às vezes eu tiro 

300 fotos. Vou em alguns lugares e me dizem: tá perdida aqui. No 

dia que eu não puder mais fazer feira, não sei. Adoro andar na rua 

cedinho antes de ler os jornais, converso com os garis e vou sabendo 

das coisas. (grifos nossos) 

 Aqui destacamos a relação com a rua e sua circularidade por múltiplos espaços, 

além do contato com pessoas diversas e suas realidades distintas, como os garis, se 

colocando como uma artista acessível que anda pelas ruas todo dia e vai em eventos de 

grande porte sem algum tipo de segurança. No contato com os fãs, defende que por 

estar exposta ao público nem sempre consegue ouvir todos os pedidos de aproximação, 

o que eventualmente pode gerar críticas. Uma das frases, inclusive, diz respeito a 

algumas dessas críticas que a apresentadora recebe, por determinadas posturas fora dos 

palcos e das câmeras, que, de certa maneira, podem abalar sua figura pública. 

Como comparativo a esta situação, fazendo uma analogia, recuperamos 

brevemente o lançamento de um diário de campo póstumo do antropólogo Bronislaw 

Malinowski, por sua viúva, Valetta Malinowska, também antropóloga, para mostrar 

como tal acontecimento abalou algumas questões que pareciam estar consolidadas no 

campo da antropologia. O livro intitulado Um diário no sentido estrito do termo, 

publicado em 1967, causou polêmica entre os antropólogos: 

Grande parte do choque parece ter sido consequência da mera 

descoberta que Malinowski não era, para expressá-lo de uma 

forma delicada, um sujeito muito simpático. Dizia coisas 

bastante desagradáveis sobre os nativos com quem vivia, e 

usava palavras igualmente desagradáveis para expressar estes 

comentários. Passava grande parte do seu tempo desejando 

estar em outro lugar (GEERTZ, 1997, p. 85-86). 
 

 Podemos fazer um paralelo desses questionamentos com as diversas histórias 

sobre as práticas sociais da apresentadora fora dos holofotes, palcos e estúdios, 

pensando como determinados acontecimentos quebram com a expectativa de que 
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alguém que discute e propaga a diversidade, além de combater os preconceitos, acaba 

reproduzindo alguns posicionamentos de classe ao destratar prestadores de serviços, 

por exemplo367. É sintomático também o caso que analisamos no quarto capítulo da 

segunda parte desta tese, referente ao episódio em homenagem ao dançarino 

assassinado Douglas Rafael da Silva368, que em nenhuma entrevista ou declaração 

posterior foi mais relembrado, inclusive após a comprovação de que o responsável pelo 

crime era um policial militar369. 

Ressaltamos que o problema abordado aqui não são as ambiguidades de Regina 

Casé enquanto pessoa (o fato de frequentar lugares caros, ter bens de consumo, morar 

no Leblon, ter casa em Salvador e sítio em Mangaratiba, ter um barco, viajar para o 

exterior etc.), porque tais elementos são lidos, de certa maneira, como ascensão social 

e um certo orgulho relacionado a suas raízes, representando determinados padrões de 

consumo que diferem consideravelmente da realidades das classes 

populares/trabalhadoras. O problema também não envolve as denúncias de sua prática 

social nos bastidores, acusada de dissimulação, reagindo a determinadas situações de 

uma maneira não esperada por toda uma expectativa de conduta criada justamente por 

conta de sua trajetória profissional pública. 

Confirmamos a hipótese de que, seguindo um padrão dentro dos moldes da 

colonialidade do saber, do poder e do ser, não é possível lutar contra esse sistema de 

múltiplas opressões e derrubar suas estruturas. Seguindo o pensamento de Asad Haider, 

as pautas identitárias, se utilizadas de maneira superficial sem a devida complexidade 

e inter relação entre gênero, raça e classe, são na verdade, armadilhas. 

Para finalizar, retomamos a questão de afirmar no passado que não poderia fazer 

a mocinha da novela, por não se encaixar no fenótipo de pessoa boa, perfil de boa moça, 

uma protagonista do bem, tanto pela aparência como pela atuação ligada ao 

humor/comédia. Ao contrário de um histórico de personagens maniqueístas, sem muitas 

nuances, sua atual personagem Lurdes, mesmo seguindo determinados moldes do 

                                                        
367 Vamos nos ater à construção da face pública da artista, mas não poderíamos deixar de mencionar tais 

polêmicas recorrentes, porque elas, de alguma forma, indicam uma ranhura na imagem projetada e ilusão 

biográfica de coerência e linearidade. 
368 Este programa e toda repercussão gerada foi analisada detalhadamente no terceiro capítulo da 

dissertação sobre o Esquenta!, no tópico “Quantos DGs tem que morrer pro nosso povo ser feliz?” 

(OLIVEIRA, 2015). 
369 “Sobre o caso DG: O assunto maltrata emocionalmente Regina até hoje. E a apresentadora não fala 

sobre ele”. Entrevista da UOL com Regina Casé. Disponível em: 

<https://www.uol.com.br/universa/especiais/regina-case/index.htm#apoiar-politico-traria-odio-e-

oposicao-para-o-meu-trabalho> Acesso em: 27 jan. 2020. 

https://www.uol.com.br/universa/especiais/regina-case/index.htm#apoiar-politico-traria-odio-e-oposicao-para-o-meu-trabalho
https://www.uol.com.br/universa/especiais/regina-case/index.htm#apoiar-politico-traria-odio-e-oposicao-para-o-meu-trabalho


276 
 

melodrama, apresenta algumas ambivalências, contradições, defeitos etc., tornando-a 

mais próxima da realidade das pessoas, apesar de ser uma representação. 

Com o intuito de sintetizar tudo que vimos até agora nesta terceira parte da tese, 

trazemos uma declaração mais recente de Regina Casé sobre sua carreira artística370, 

resumindo as motivações para o engajamento sociocultural através do trabalho na 

televisão e demonstrando uma coerência ao longo da trajetória: 

Acho que o que me moveu a fazer Esquenta!, Central da Periferia, o 

que me move a fazer a Lurdes, Amor de Mãe sempre é trazer, da 

maneira mais linda e afirmativa, pessoas que são invisíveis. A TV 

ainda tem um peso grande para a cultura brasileira. Então, é muito 

importante que, na TV, a gente esteja vendo o que está acontecendo 

na rua, as pessoas que trabalham. Não interessa muito se estou como 

apresentadora ou como atriz. Se a TV está espelhando a gente, o 

Brasil, a rua, a vida, quero ter um jeito de trazer essas pessoas para a 

tela, para elas que veem tanta TV se vejam nela. Isso sempre foi o 

que me moveu (grifos nossos). 
 

 Em certa medida esse trecho mais recente resume o posicionamento da artista 

ao longo de sua trajetória, tanto como apresentadora quanto como atriz, mostrando o 

quão alinhadas as propostas dos trabalhos desenvolvidos, seja na ficção dos filmes e 

novelas ou na performance a frente de programas populares na Rede Globo. Segundo 

Regina Casé, o objetivo sempre foi dar visibilidade às pessoas que são invisíveis, 

trazendo-as de maneira afirmativa para a televisão, para que ela servisse como espelho 

das pessoas, do Brasil, da rua e da vida. Em outra declaração atual371, a artista reitera a 

“luz” que projetou nos artistas da periferia, valorizando sua cultura: 

Antes, eu precisava falar: “olhem pro Mumuzinho, pra Ludmilla, 

quanta coisa acontece culturalmente na periferia”. Eu tinha que 

iluminar essas pessoas. Foi um trabalho braçal, durante anos. Hoje, 

vejo a representatividade de negros nessa novela, por exemplo. Dois 

negros advogados discutindo um caso sem que isso tenha uma 

explicação. Como mãe de um menino negro, acho importante (grifos 

nossos). 
 

 Há nesse trecho o reconhecimento do seu trabalho durante anos que já mostrava 

talentos “escondidos” da cultura brasileira que não tinham as mesmas oportunidades na 

indústria cultural, nesse caso mais específico, artistas negros, “iluminados por seu 

trabalho braçal”. Há menção positiva à representação negra na novela em que atua, 

                                                        
370 Matéria Após 18 anos em outros trabalhos, atriz Regina Casé retorna às novelas em 'Amor de 

Mãe'. Disponível em: <http://www.itatiaia.com.br/noticia/apos-18-anos-em-outros-trabalhos-atriz-

regina> Acesso em: 21 jan. 2020. 
371 Matéria Regina Casé não achava que seria boa mãe: “ligava mais para trabalho”. Disponível em: 

<https://tvefamosos.uol.com.br/noticias/redacao/2020/02/03/regina-case-nao-achava-que-seria-boa-

mae-ligava-mais-para-trabalho.htm> Acesso em 3 fev. 2020. 

http://www.itatiaia.com.br/noticia/apos-18-anos-em-outros-trabalhos-atriz-regina
http://www.itatiaia.com.br/noticia/apos-18-anos-em-outros-trabalhos-atriz-regina
https://tvefamosos.uol.com.br/noticias/redacao/2020/02/03/regina-case-nao-achava-que-seria-boa-mae-ligava-mais-para-trabalho.htm
https://tvefamosos.uol.com.br/noticias/redacao/2020/02/03/regina-case-nao-achava-que-seria-boa-mae-ligava-mais-para-trabalho.htm
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Amor de Mãe, onde existem dois advogados negros sem que isso seja uma questão 

colocada, elogiada como importante enquanto mãe de um menino negro. A proposta, 

portanto, de mostrar um Brasil colorido e potente na televisão, enaltecendo suas 

diferenças, não está separada de uma consciência de que a situação social brasileira é 

desigual e precisa melhorar. Questionamos, entretanto, como essa representação se dá 

seguindo uma lógica que coloca em evidência determinado segmento da população e 

suas manifestações culturais em algumas atrações, mas corrobora com a criminalização 

da pobreza em todos os programas jornalísticos, por exemplo.      

Para finalizar a terceira parte desta tese, trazemos a aparição mais recente de 

Regina Casé, realizada no Domingão do Faustão do dia 8 de março de 2020, Dia 

Internacional da Mulher, com o anúncio do apresentador: “Hoje tem a mulher que, na 

arte e na vida, representa a mulher do Brasil: Regina Casé vem aí!”. O recorte de gênero 

aparece não apenas na escolha do dia para essa aparição, que representa a luta das 

mulheres por direitos humanos básicos, mas também pela fala de Faustão que a define 

como alguém que representa a mulher do Brasil, em consonância com o que a emissora 

vem fazendo ao longo da trajetória de Regina conforme discutido nesta tese. 

Após a exibição de um trecho de sua personagem Lurdes, a atriz é recebida de 

pé pela plateia, com uma compilação de sua trajetória na fala de Faustão: “Atriz, 

apresentadora, autora, diretora, 46 anos de carreira, 38 anos na Globo, 20 filmes, 18 

séries, 10 peças 7 novelas, 7 programas, estreando agora no dia 19 de março Três 

Verões, com a direção de Sandra Kogut”. Vale ressaltar que esse programa dominical 

é um dos que tem maior audiência na Rede Globo, com um alcance de milhões de 

telespectadores e o patrocínio de muitas empresas brasileiras. 

Regina se diz grata pelo carinho que vem recebendo do Brasil nesse momento 

e por estar sendo uma emissária do amor com a personagem da novela, reiterando que 

o momento não é para levantar muros, mas sim criar pontes, não havendo forma mais 

poderosa que a Lurdes. A atriz elogia a diretora Manuela Dias e a conversa entre eles 

gira em torno da importância das mulheres e a desigualdade de gênero, discutindo a 

necessidade da valorização feminina. Regina Casé agradece seus filhos pela 

maternidade e a descoberta de tantas formas de amar, que a ajuda a compartilhar esse 

amor com todas as pessoas. Mais uma vez, ao falar sobre a questão da mulher, o papel 

de mãe é ressaltado, em consonância com o que se discute sobre maternidade. 

São exibidos alguns depoimentos de mulheres brasileiras que se identificam 

com a história da personagem na novela, buscando comoção com os relatos de 
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superação. Mais uma vez, sua trajetória profissional viajando pelo país é acionada, ao 

ratificar que através da observação dessas mulheres do Brasil profundo por mais de 40 

anos, pôde recolher os gestos de Lurdes, que representa o melhor de cada um de nós. 

Não iremos detalhar todo o quadro do Arquivo Confidencial na qual foram exibidas 

diversas homenagens de familiares e amigos, pois o que nos interessa nesta tese já foi 

descrita de maneira detalhada ao longo dos últimos capítulos. Ressaltamos, porém, uma 

declaração no final de sua participação nesse programa de grande audiência no país, 

que é significativa de tudo que discutimos até aqui: 

Ser mulher é difícil, ser uma mulher da minha idade, mas eu não sou 

negra, eu não sou pobre, se você for colocando em camadas, a 

dificuldade de ser mulher nesse Brasil é muito maior para muitas 

outras mulheres, muito mais do que pra mim, então tudo que eu posso 

fazer é não ser porta-voz, porque eu acho que todas essas mulheres 

estão se empoderando cada vez mais, eu acho que eu já fui mais 

porta-voz, e é com alegria que eu digo que cada vez eu sou menos 

(grifos nossos). 
 

Destacamos nessa fala o ápice da consciência de gênero, de raça e de classe de 

Regina Casé, que em uma frase simples e direta, reconhece seus privilégios enquanto 

mulher que não é negra nem pobre, que neste momento no qual vivemos, não é aleatório 

que seja enunciada desta maneira. Mesmo com muitas mudanças a serem feitas, Regina 

defende que as conquistas precisam ser celebradas, servindo de combustível para 

continuar seguindo. Analisando sua trajetória a partir dos tópicos deste último capítulo, 

vimos como sua maternidade foi realçada ao longo do último ano, em consonância com 

a atuação como Lurdes na novela Amor de mãe, como seus figurinos foram motivo de 

ridicularização pela vinculação ao popular e como sua idade mais avançada 

proporcionou novas reflexões sobre as próprias limitações e as de tantas mulheres. 

Se em algum momento essa alcunha de porta-voz foi utilizada e necessária, 

nesta declaração percebemos o reconhecimento de que ela é cada vez menos, apesar de 

não ter sido extinta de maneira completa. Todos os embates por conta das críticas ao 

seu lugar de fala parecem estar colocados de maneira mais moderada nesta declaração, 

porque não apaga o trabalho de mediação desenvolvido ao longo de sua carreira, mas 

já mostra uma noção de que os tempos mudaram e novas vozes precisam ser ouvidas 

urgentemente. 

Diante do exposto sobre a colonialidade do ser, em linhas gerais, a proposta 

desta terceira parte, composta por 4 capítulos, foi trazer uma síntese possível da 

trajetória profissional de Regina Casé, destacando alguns atravessamentos pessoais 
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relevantes para a construção da atriz e apresentadora como figura pública. Buscamos 

mostrar como o lugar de mediação no qual ela se coloca foi construído ao longo dos 

últimos 30 anos, recebendo elogios pelo seu trabalho, mas também muitas críticas as 

suas performances. 

Não estamos negando aqui o reconhecimento de um trabalho por parte da crítica 

como vanguardista, ao retratar, na televisão, pessoas que estavam à margem da mídia 

hegemônica até então. Porém fazemos críticas às formas como essas representações 

foram e são realizadas, pois se encontram descoladas das soluções efetivas para 

mudanças estruturais. O contexto tem se modificado constantemente nos últimos 30 

anos, principalmente após a popularização do acesso à internet e à utilização de redes 

sociais, o que tem levado a muitas discussões necessárias sobre lugar de fala e 

representatividade, tanto pela valorização e marcação desses conceitos, mas também 

pelo cuidado com o esvaziamento político dos mesmos. É importante lembrar que as 

mudanças alcançadas neste contexto dizem respeito às inúmeras lutas dos movimentos 

sociais, sejam feministas, antirracistas e/ou anticapitalistas, apesar de todas as 

adversidades. 

Utilizamos tal trajetória artística para ressaltar algumas ambiguidades tentando 

demonstrar como a colonialidade do ser, com seus atravessamentos nas subjetividades, 

acaba afetando sujeitos colonizados, mesmo aqueles que tem reconhecimento através 

do trabalho e da visibilidade midiática, que não só reproduzem tais colonialidades em 

alguns momentos, como também sofrem com as mesmas, em um sistema que se 

retroalimenta. Como não acreditamos em uma hierarquia de opressões, mas sim em 

uma combinação em termos de gênero, raça e classe, entendemos que a conscientização 

dessas categorias é importante como primeiro passo, mas sabemos que isso não basta. 

Diante deste quadro, temos grande parte da universidade que é elitista, uma indústria 

cultural aliada aos valores capitalistas de alienação e exploração, e as pessoas não 

querendo abrir mão de suas convicções que as mantém no poder. Dessa maneira, 

concluímos que nenhuma solução viável virá dessas instâncias colonizadas, que tentam 

nos contentar com brechas inexistentes, interpretadas nesta tese como armadilhas. 

O que buscamos discutir nesta tese foi a hipótese de que, sem um debate mais 

radical no sentido de ir até às raízes dos problemas estruturais, no sentido discutido por 

Marx, fora das colonialidades do saber, do poder e do ser, não alcançaremos as 

mudanças necessárias. É preciso descolonizar as formas de conhecimento, a indústria 

cultural e as maneiras de existir, questionando o neoliberalismo que se apropria de tudo 
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para continuar explorando o trabalho das pessoas e lucrando em cima disso. Eis mais 

uma prova que o discurso da representatividade continua sendo esvaziado para torná-

lo palatável e comercializável, sem que alguma transformação efetiva aconteça, mas, 

ao mesmo tempo, parecendo que algumas coisas estão mudando. 

 

8.4 Possibilidades de futuro através da decolonialidade 

 Finalizamos esta tese, apontando, portanto, para uma analítica da 

decolonialidade como horizonte, já mencionada na primeira parte, como forma possível 

de superar as colonialidades que nos cercam – a do saber, do poder e do ser. Para tanto, 

trazemos autoras e autores decoloniais e suas propostas de novas epistemologias. Linda 

Alcoff (2016) indica a necessidade de uma epistemologia decolonial revolucionária, 

que questiona o conhecimento universal sobre o saber combatendo o imperialismo 

epistemológico ocidental e incentivando o projeto de mudar a geografia da razão. 

O projeto de decolonização epistemológica (e a mudança da 

geografia da razão) requer que prestemos atenção à identidade social 

não simplesmente para mostrar como o colonialismo tem, em alguns 

casos, criado identidades, mas também para mostrar como têm sido 

silenciadas e desautorizadas epistemicamente algumas formas de 

identidade enquanto outras têm sido fortalecidas. Assim, o projeto de 

decolonização epistemológica presume a importância epistêmica da 

identidade porque entende que experiências em diferentes 

localizações são distintas e que a localização importa para o 

conhecimento (ALCOFF, 2016, p. 136). 

Em seu texto onde discute os embates epistemológicos e identitários, Linda 

Alcoff critica como o colonialismo cria e reifica identidades como forma de administrar 

os povos e estabelecer hierarquias entre eles. Inspirada por Enrique Dussel e Sylvia 

Wynter, a autora defende uma nova epistemologia da libertação e a relevância de se 

discutir cada vez mais tais temas nas universidades372. 

O mais importante legado dos chamados novos movimentos sociais 

para a academia foi uma onda de demanda por diversidade. Frente a 

isso, a libertação não mais poderia ser formulada em nome de uma 

simples e homogênea classe. Dentro da academia, esses movimentos 

assumiram a forma de demandas por uma agenda de pesquisa 

libertadora que poderia ser produzida mediante a criação e a 

institucionalização de programas de investigação em estudos 

feministas e de gênero, estudos lésbicos, gays, bissexuais e 

                                                        
372 Destacamos iniciativas de programas de pós-graduação interdisciplinares com ações afirmativas que, 

apesar de todas as adversidades, continuam resistindo, como o Programa de Pós-Graduação em Cultura 

e Territorialidades da Universidade Federal Fluminense, onde realizei o mestrado de 2013 a 2015 e que 

continua abarcando estudantes com suas diversidades de temas e perfis. 
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transgêneros, estudos étnico-raciais, estudos pós-coloniais e, mais 

recentemente, estudos sobre deficiência. A omissão e a distorção de 

pesquisas e investigações sobre largas áreas da experiência humana 

requerem uma reforma disciplinar e institucional, incluindo novas 

metodologias de investigação (ALCOFF, 2016, p. 142). 

 Recuperando que a “decolonialidade requer não somente a emergência de uma 

mente crítica, mas também de sentidos reavivados que objetivem afirmar conexão em 

um mundo definido por separação” (MALDONADO-TORRES, 2018, p. 48), trazemos 

as considerações de Luiz Antonio Simas e Luiz Rufino sobre a ciência encantada das 

macumbas e a pedagogia das encruzilhadas como uma alternativa ao contexto colonial 

do Brasil. 

O Atlântico é uma gigantesca encruzilhada. Por ela atravessaram 

sabedorias de outras terras que vieram imantadas nos corpos, 

suportes de memórias e de experiências múltiplas que lançadas na 

via do não retorno, da desterritorialização e do despedaçamento 

cognitivo e identitário, reconstruíram-se no próprio curso, no transe, 

reinventando a si e ao mundo. O colonialismo se edificou em 

detrimento daquilo que foi produzido como sendo o seu outro. A 

agenda colonial produz a descredibilidade de inúmeras formas de 

existência e de saber, como também produz a morte, seja ela física, 

através do extermínio, ou simbólica, através do desvio existencial 

(SIMAS, 2018, p. 11). 

 Os autores ressaltam a crueldade das práticas colonizadoras, tanto no sentido 

literal quanto subjetivo, mas afirmam que “por mais que o colonialismo tenha nos 

submetido ao desmantelo cognitivo, à desordem das memórias, à quebra das pertenças 

e ao trauma, hoje somos herdeiros daqueles que se reconstruíram a partir de seus cacos” 

(SIMAS, 2018, p. 13). Trazemos essa referência porque é discutido um ponto 

fundamental sobre as tentativas de se colocar a diversidade em modelos coloniais, 

posicionamento este que dialoga com a perspectiva desta tese. 

A interdição de outras perspectivas de mundo em favor da 

normatização de um modo canônico produziu mentalidades 

blindadas pelo colonialismo. Essas mentalidades permaneceram 

mantenedoras e reprodutoras de uma toada de negação da 

diversidade. Dessa forma, destacamos que reduzir a complexidade 

das cosmovisões negro-africanas e indígenas aos limites do 

pensamento ocidental e dos seus regimes de verdade é o mesmo que 

enclausurar o diabo na garrafa (SIMAS, 2018, p. 21). 

 Se falamos em colonialidade do saber, do poder e do ser é porque acreditamos 

que países colonizados, como o que vivemos, ao negarem seu passado perverso em 

defesa da miscigenação e harmonia dos povos, reiteram os lugares de dominação e os 

processos de subalternidade que existem aqui desde o período da colonização, passando 
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pela consolidação do conhecimento científico em detrimento dos saberes dos povos 

originários, pelo silenciamento da violência da escravidão, pelo enaltecimento de 

práticas europeias ligadas a manutenção de privilégios, dentre tantos outros problemas. 

Diante deste cenário, como avançar em determinadas lutas sem a descolonização 

primordial do pensamento? 

A ciência, calçada nas tradições da modernidade ocidental e em 

diferentes momentos a serviço da política colonial, reivindica o 

direito de falar sobre o outro sem se deslocar para o lugar do outro, 

sem buscar observar o mundo, a partir dos olhos do outro. O desafio, 

neste sentido, se fundamenta em algumas indagações: como 

comprometer-se com essas questões? Como buscar praticar os 

rodopios e cruzos no sentido de objetivar uma transformação radical 

que perpasse necessariamente pelo encantamento dos saberes? Essas 

perguntas devem ser invocadas a todo o momento, já que em nossas 

vozes há a presença do outro que nos interpela. A busca, neste caso, 

é pela mobilidade constante. Os caminhos, ao invés de apresentados 

como lineares, devem ser codificados em encruzilhadas (SIMAS, 

2018, p. 36). 

 A quebra com todas as formas de colonialidade é, portanto, fundamental, já que 

“(...) continuamos a viver num mundo colonial e temos de nos libertar das formas 

estreitas de pensar as relações coloniais, de modo a concretizar esse inacabado e 

incompleto sonho do século XX que é a descolonização” (GROSFOGUEL, 2008, p. 

127), considerando as diversas opressões. 

A descolonização e a libertação anticapitalistas não podem ser 

reduzidas a uma única dimensão da vida social. É necessária uma 

transformação mais ampla das hierarquias sexuais, de género, 

espirituais, epistémicas, económicas, políticas, linguísticas e raciais 

do sistema-mundo colonial/moderno. A perspectiva da 

“colonialidade do poder” desafia-nos a reflectir sobre as mudanças e 

transformações sociais de uma forma que não seja redutora 

(GROSFOGUEL, 2008, p. 125). 

Por concordarmos que é preciso uma transformação ampla em várias dimensões 

da vida social, recuperamos o processo de decolonialidade, que, segundo Maldonado-

Torres, enquanto conceito, oferece dois lembretes fundamentais para a nossa reflexão 

sobre a construção do pensamento crítico, dos movimentos sociais, da produção 

cultural e da comunicação: 

primeiro, mantém-se a colonização e suas várias dimensões claras no 

horizonte de luta; segundo, serve como uma constante lembrança de 

que a lógica e os legados do colonialismo podem continuar existindo 

mesmo depois do fim da colonização formal e da conquista da 

independência econômica e política. É por isso que o conceito de 

decolonialidade desempenha um importante papel em várias formas 
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de trabalho intelectual, ativista e artístico atualmente 

(MALDONADO-TORRES, 2018, p. 28). 

 Recuperamos, para tanto, o esquema do autor, na figura abaixo, que analisa a 

decolonialidade, fazendo referência à analítica da colonialidade (presente na primeira 

parte desta tese) em que, a partir do mesmo arranjo estrutural, são pensadas outras 

possibilidades que busquem a descolonização em todas as suas dimensões. 

 

 

 

Relacionando o esquema didático com a tese desenvolvida, defendemos ser 

necessário descolonizar o saber, procurando novas metodologias, questionando e 

teorizando também outras epistemologias; descolonizar o poder, buscando outra 

estrutura e cultura através do ativismo social que combate a indústria cultural 

hegemônica; e descolonizar as formas de ser, construindo outro tempo e outro espaço 

com criatividade, arte e espiritualidade a partir de outros referenciais. Com essa 

pesquisa, entendemos que, dentro de estruturas que continuam reproduzindo as formas 

de colonialidade, as possibilidades de emancipação e libertação efetivas não existem. 

Dessa maneira, seguimos para nossas considerações finais, tentando conjugar o 

pessimismo do intelecto com o otimismo da vontade, conforme Antonio Gramsci 

ensinou. 
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CONCLUSÃO 

 

Chegar a uma conclusão após a escrita de uma tese não é das tarefas mais fáceis. 

Colocar um ponto final em um processo longo de pesquisa desde a monografia, 

passando pela dissertação até chegar no doutorado, se torna uma espécie de 

retrospectiva acadêmica, já que segui com a temática dos programas televisivos de 

Regina Casé e sua trajetória artística por mais de 6 anos. Para concluir esta tese, 

portanto, é preciso retornar a dois momentos anteriores de pesquisa que têm relação 

direta com o desenvolvimento do doutorado. Resgato, dessa maneira, as conclusões dos 

trabalhos que antecedem este último. 

Em 2011, nas considerações finais da monografia sobre o Esquenta!, apesar de 

já ter o entendimento de que a televisão é rotulada como manipuladora e alienante, 

destaquei a mensagem transmitida pelo programa como mais importante, devido a sua 

proposta de mediações, hibridizações, misturas, apropriações, desconstruções e 

reconstruções. Reconheci a visibilidade da produção cultural brasileira através da 

diversidade de gostos, músicas, danças, comidas, artistas, políticos, discursos e 

religiões, chegando a milhões de telespectadores pelo país. O contato solícito de Regina 

Casé por entrevista ao telefone na época foi entendido como positivo, pois ela ratificou 

o que eu já suspeitava. A valorização da tolerância e respeito com as diferenças culturais 

foi relacionado com a bibliografia dos estudos culturais, mostrando como o discurso de 

diversidade cultural não era muito comum na televisão brasileira da época. O objetivo, 

portanto, foi mostrar como um programa dominical podia trazer discussões importantes 

para o campo da cultura, da mídia e da sociedade, gerando debates significativos na 

época. 

Nas considerações finais da dissertação em 2015, também sobre o Esquenta!, 

iniciei comentando a distinção de gosto presente no meio acadêmico, quando, em 

debates sobre cultura e comunicação, fui obrigada a ouvir determinados comentários 

sobre a televisão, que faz parte do meu objeto de estudo, na tentativa dos outros de 

darem a própria opinião sobre o que não pesquisam, constantemente afirmando não 

assistir tv e/ou não gostar de Regina Casé. A proposta foi complexificar e aprofundar o 

debate sobre cultura popular e suas mediações a partir de um programa televisivo, 

dando continuidade à monografia. A metodologia escolhida foi a da tríplice mimese de 

Paul Ricoeur (1994), entendendo como os momentos de prefiguração, configuração e 
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refiguração estão imbricados, ou seja, o passado, o presente e o futuro se misturam no 

objeto de pesquisa. Nesse sentido, fizemos uma analogia aos conceitos de memória, 

identidade e projeto discutidos por Gilberto Velho, mostrando como determinadas 

propostas se cruzam no espaço-tempo. 

Ao longo da dissertação, apresentamos uma perspectiva histórica e as 

características gerais do Esquenta!, algumas performances da apresentadora, o contexto 

sociocultural da época, a trajetória de alguns profissionais importantes envolvidos, as 

matrizes culturais fundamentais para o programa, além dos conflitos e negociações que 

envolviam as exibições e repercussões do programa. Foi escolhida uma abordagem 

multidisciplinar que ressaltasse as complexidades sem cair nos binarismos. A mídia foi 

entendida como uma arena de disputas por representações, sendo hegemônica ou não, 

afetando as produções de sentidos e demandas por visibilidades. 

Finalizando de maneira mais pessoal, buscando uma aproximação maior entre 

a academia e a sociedade, já ressaltava o crescimento acadêmico e pessoal ao longo do 

processo dissertativo e apontava para a compreensão das ambivalências do objeto de 

estudo escolhido. A citação do poema de Bertold Brecht, Nada é impossível de mudar, 

e a menção à conjugação do pessimismo do intelecto com o otimismo da vontade de 

Antonio Gramsci, pareciam apontar para os caminhos futuros que chegariam nesta 

pesquisa que se encerra. É importante retomar esses trabalhos anteriores não só porque 

pertencem às referências bibliográficas, mas porque, mesmo com um olhar mais 

ingênuo, foram eles que pavimentaram o caminho até a conclusão desta tese. 

A afeição pelas discussões geradas pelos produtos midiáticos e o 

amadurecimento pessoal através da teoria crítica me permitiram começar esta tese com 

um prólogo para explicitar a relação intrínseca entre as escolhas de pesquisa e/ou 

acadêmicas e nossas próprias vidas, interesses e gostos pessoais. Foi uma exposição 

significativa na forma escrita, que, apesar de causar receios, se fez necessária para que 

algumas coisas encontrassem seu devido lugar nesse processo, marcando minha própria 

consciência de gênero, de raça e de classe ao longo do doutorado, afetando diretamente 

a estrutura e o conteúdo da pesquisa como um todo. 

Nesta tese, dividida em três partes, buscamos discutir a colonialidade em suas 

três principais manifestações: do saber, do poder e do ser. Na primeira parte, 

apresentamos os perigos da história única, os olhos colonizadores dos impérios e as 

discussões teóricas sobre as colonialidades do saber, do poder e do ser (dando mais 

ênfase na primeira), analisando o modelo do viajante naturalista como inspiração para 
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o programa Um pé de quê? e discutindo como os “antropólogos descalços” transitam 

da natureza para a sociedade e para a cultura. 

Na segunda parte, nos detivemos à colonialidade do poder, tensionando as 

instâncias coloniais de poder a partir do debate sobre indústria cultural, analisando mais 

detidamente a Rede Globo de Televisão. Vimos os programas apresentados por Regina 

Casé dentro da grade de programação da emissora e sua atuação como mulher-máquina 

da mesma, além das tentativas de conciliação de classes com a repercussão do caso DG 

e do episódio sobre empregadas domésticas “como se fossem da família”. 

Na terceira parte, focamos na colonialidade do ser e na metodologia da 

interseccionalidade, trazendo informações da trajetória artística de Regina Casé e 

apontamentos sobre classe, gênero e raça de maneira imbricada. Além das discussões 

teóricas sobre os conceitos específicos que utilizamos, relacionamos alguns aspectos da 

carreira da artista, em suas performances públicas, a uma declaração sintomática que 

resume o que analisamos: “Tenho essa cara de pobre, meio branca, meio preta, meio 

nordestina. Eu não ia fazer a mocinha da novela”. Tal afirmação nomeou e norteou os 

três últimos capítulos, complexificando determinadas performances a partir de sua 

trajetória. 

No geral, uma diferença nítida e intencional no comparativo com a monografia 

e a dissertação diz respeito à bibliografia como um todo, com uma diversidade de 

autoras e autores negros, latino-americanos, não deixando de lado os europeus e 

estadunidenses clássicos que precisam ser referenciados. O lugar de enunciação do 

feminismo negro e da interseccionalidade, enquanto integrante de um posicionamento 

da decolonialidade do pensamento, nos interessa muito, mesmo que existam eventuais 

divergências em alguns pontos. Endossamos a crítica presente na introdução do livro 

Decolonialidade e pensamento afrodiaspórico, no qual Joaze Bernardino-Costa, 

Nelson Maldonado-Torres e Ramón Grosfoguel comentam o risco que é a utilização do 

termo decolonialidade nos trabalhos acadêmicos e seus títulos sem citar qualquer autora 

ou autor negro e indígena, não dialogando com os movimentos sociais, mas apenas 

falando a partir de teóricos latino-americanos do grupo Modernidade/Colonialidade e a 

perspectiva da população branca.    

Assim como Paulo Freire já afirmava sobre a educação, entendemos que toda 

produção cultural e toda comunicação estão atreladas a uma ideologia, afinal, não existe 

imparcialidade, porque todos são orientados por uma base ideológica. O autor nos faz 

questionar se nossa base ideológica é inclusiva ou excludente (FREIRE, 2015). No caso 
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das produções televisivas analisadas, por mais que a tentativa fosse romper com 

determinados paradigmas de opressão, suas escolhas são compatíveis com os modos de 

funcionamento da indústria cultural, logo excludentes. Não podemos ser ingênuos e 

achar que as mudanças estruturais necessárias se fazem dentro de uma lógica tão 

colonial, logo, oposta à emancipação e libertação efetiva dos sujeitos. Não queremos 

dizer que não existem brechas dentro dos meios hegemônicos de comunicação, estamos 

afirmando que elas muitas vezes funcionam como armadilhas, por isso são perigosas, 

devendo ser analisadas com atenção, cuidado e pensamento crítico, conforme buscamos 

discutir nesta tese. 

A celebração das diferenças como forma de mostrar o que vem dando certo no 

Brasil em termos de cultura e sociedade pode até ter funcionado durante um tempo 

considerável, mas percebemos, ao longo dessa pesquisa, que essa postura, moldada pela 

colonialidade do saber, do poder e do ser, não contribui significativamente para as lutas 

e pautas que trazem quebras completas de paradigmas. Destacamos principalmente a 

evitação do conflito, justo o conflito que é tão importante na resolução dos diversos 

problemas que enfrentamos, constantemente afastado de todas as práticas televisivas 

que analisamos, em prol de uma suposta paz e harmonia. 

Consideramos esse posicionamento de isenção uma das tendências 

neutralizantes para conter os movimentos revolucionários, seguindo o pensamento de 

Asad Haider, que também problematiza os limites da representatividade, apesar de seus 

ganhos simbólicos. Haider resgata uma análise de Stuart Hall sobre a crise de 

hegemonia no contexto do Reino Unido, onde o consentimento foi utilizado como 

instrumento principal de controle democrático, com um papel relevante dos preceitos 

da sociedade de consumo e do uso crescente da comunicação de massa. Tal estratégia 

tinha como objetivo formar um “consenso público e transformar os valores de acordo 

com as necessidades da acumulação capitalista” (HAIDER, 2019, p. 118). Em tempos 

sombrios, qualquer semelhança não é mera coincidência. 

Para ilustrar essa situação em que se evita o conflito e se celebra uma suposta 

harmonia, destacamos um acontecimento no comício do candidato do Partido dos 

Trabalhadores à presidência, Fernando Haddad, na Lapa (RJ) em 2018, que repercutiu 

na imprensa e nas redes sociais. O músico Mano Brown, ícone do rap brasileiro, ao 

iniciar sua fala no evento, afirma: “Não gosto do clima de festa”. Diante de um grande 

público de apoiadores do partido, incluindo artistas, políticos e anônimos, o rapper fez 

comentários pertinentes sobre falar a língua do povo e melhorar as condições de vida 
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dessas pessoas, dizendo que falar bem do partido para a torcida do mesmo era fácil. 

Utilizamos esse caso como exemplo de autocrítica necessária aos movimentos 

progressistas e/ou de esquerda que parecem comemorar determinadas situações 

“vitoriosas”, mas que não representam o que a maioria da população vive, ou seja, 

celebram-se pequenas vitórias de alguns segmentos que não impedem que o horror 

continue acontecendo nas periferias. Sem um pensamento radical que saia da zona de 

conforto e coloque o dedo na ferida das mazelas sociais é difícil ver um horizonte 

emancipatório. 

Voltando ao pensamento de Asad Haider, que analisa o contexto dos Estados 

Unidos sendo filho de paquistaneses, endossamos sua crítica ao multiculturalismo 

liberal, que se apropria de tudo que pode gerar lucro. O autor, ao refletir sobre a luta 

dos movimentos socias contra esse sistema, afirma que um “enorme progresso foi feito 

no nível cultural, mudando sobretudo nossa linguagem. Mas as estruturas materiais 

fundamentais foram poupadas” (HAIDER, 2019, p. 132). Nesse sentido, as ideias de 

representatividade e empoderamento, utilizadas de maneira superficial e individualista, 

não corroboram com as lutas urgentes e necessárias. “Como resultado, as linguagens 

progressistas dos novos movimentos sociais, desenraizadas da sua base popular, seriam 

apropriadas como nova estratégia da classe dominante” (HAIDER, 2019, p. 132). Tais 

linguagens que dialogam com os novos tempos e as novas tecnologias, se dissociadas 

das necessidades reais da maioria da população brasileira, composta por trabalhadoras 

e trabalhadores negros e pobres, acabam funcionando como armadilhas, “tudo junto e 

misturado”. 

É urgente um trabalho permanente de consciência de classe, de raça e de gênero 

das trabalhadoras e trabalhadores como forma efetiva de emancipação dos sujeitos. 

Precisamos apontar a descolonização em todas as suas formas para um futuro que 

supere o individualismo liberal e se organize coletivamente para continuar lutando 

contra a colonialidade do saber, do poder e do ser, que continuam impedindo as 

mudanças estruturais necessárias para nossa utopia. E isso não se faz com a mentalidade 

que temos ainda hoje sobre as formas de conhecimento, a indústria cultural e as 

maneiras de ser e estar no mundo, por isso a decolonialidade se apresenta como um 

futuro possível. 

Um dos tantos ensinamentos da perspectiva feminista e da perspectiva racial do 

movimento negro com que tive contato até hoje foi o dever de nomear aquilo que nos 

incomoda e que precisamos mudar. Machismo, feminicídio, racismo, opressão, 
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intolerância, sexismo, classismo, etarismo, LGBTfobia, assim como vários outros 

termos, não podem ser camuflados de preconceito, piada, fato isolado, “mimimi”, 

reclamação, “coisa da sua cabeça”, impressão etc. A tentativa de mediação e 

apaziguamento de conflitos pode até ser interessante para a manutenção do que já está 

estabelecido, mas efetuar mudanças concretas para além do simbólico está além de suas 

capacidades. Percebemos tal fato ao longo do processo de pesquisa de doutorado, 

fazendo uma análise crítica sobre a relação entre a indústria cultural e a sociedade. 

No campo da arte, da cultura e da comunicação, a linguagem e o discurso são 

fundamentais e precisam ser cada vez mais utilizados para descolonizar o pensamento 

das pessoas na manutenção das estruturas, combatendo o epistemicídio373. Uma das 

saídas encontradas nesta pesquisa foi a descolonização do pensamento através de 

saberes que foram subalternizados historicamente374, tanto para valorizar um 

conhecimento produzido que não tem o reconhecimento quanto para contribuir e 

incentivar a utilização do mesmo em cada vez mais pesquisas, feminizando e 

enegrecendo as referências bibliográficas utilizadas nas pesquisas universitárias. 

A difusão de um discurso genérico contra o preconceito, como vimos ao longo 

desta tese, não chega nas raízes dos problemas sociais básicos por alguns motivos. 

Primeiro, porque parece que, quando alguém sofre uma opressão, ela se dá devido a um 

conceito formado anteriormente, ou seja, antes de se conhecer quem está sendo vítima 

de um pensamento formulado antes desse contato. Grada Kilomba afirma, por exemplo, 

que “racismo não é a falta de informação sobre a/o ‘Outra/o’ – como acredita o senso 

comum -, mas sim a projeção branca de informações indesejável na/o ‘Outra/o’” 

(KILOMBA, 2019, p. 117). Vivemos em uma sociedade injusta e intolerante na qual 

pessoas negras, mulheres e pobres são subalternizados cotidianamente, seja pela raça, 

pelo gênero e/ou pela classe, então é leviano afirmar que, apenas porque não 

conhecemos previamente determinado sujeito, que eventualmente nós o discriminamos. 

                                                        
373 “A principal referência no tema no Brasil é a filósofa Sueli Carneiro, quem descreve, em sua tese de 

doutorado, publicada em 2005 pela Universidade de São Paulo (USP), que o epistemicídio se configura 

“pela negação aos negros da condição de sujeitos de conhecimento, por meio da desvalorização, negação 

ou ocultamento das contribuições do Continente Africano e da diáspora africana ao patrimônio cultural 

da humanidade; pela imposição do embranquecimento cultural e pela produção do fracasso e evasão 

escolar. A esses processos denominamos epistemicídio”. Matéria Epistemicídio, a morte começa antes 

do tiro. Disponível em: <https://www.almapreta.com/editorias/realidade/epistemicidio-a-morte-comeca-

antes-do-tiro> Acesso em: 21 nov. 2019. 
374 Ver mais em: A ciência das macumbas com Luiz Antonio Simas e Luiz Rufino. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=Yc4sOb0B_XM&fbclid=IwAR3FMpSb_cnR5rI8uOXz3ImMj93t

Ty2klGQNxFQD8eEex5IK-tHceecZE7I> Acesso em: 5 jul. 2019. 

https://www.almapreta.com/editorias/realidade/epistemicidio-a-morte-comeca-antes-do-tiro
https://www.almapreta.com/editorias/realidade/epistemicidio-a-morte-comeca-antes-do-tiro
https://www.youtube.com/watch?v=Yc4sOb0B_XM&fbclid=IwAR3FMpSb_cnR5rI8uOXz3ImMj93tTy2klGQNxFQD8eEex5IK-tHceecZE7I
https://www.youtube.com/watch?v=Yc4sOb0B_XM&fbclid=IwAR3FMpSb_cnR5rI8uOXz3ImMj93tTy2klGQNxFQD8eEex5IK-tHceecZE7I
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Também é muito comum observarmos, como justificativa para que determinada 

pessoa não seja intolerante, o fato de que essa pessoa poderia ser alguém da sua família, 

do seu convívio ou da sua rede de relações, apelando para a questão dos afetos com o 

intuito de causar empatia. Em todas essas situações, estamos lidando não com 

preconceitos, mas com conceitos formados historicamente por uma sociedade que é 

majoritariamente racista, sexista (misógina, LGBTfóbica etc.) e classista. 

A dignidade da pessoa humana deveria estar acima dessa ideologia dominante 

racista, machista e classista, que, ao defender valores capitalistas e patriarcais, continua 

matando diariamente negras e negros, mulheres e homens, trabalhadoras e 

trabalhadores. É necessário valorizar a diversidade e celebrar as diferenças, desde que 

não seja se aliando aos inimigos a serem combatidos, que superficialmente se divertem 

com a cultura popular brasileira, mas não combatem quem aperta todos os gatilhos 

dessas mortes, como podemos observar em nossa discussão sobre colonialidade do 

poder a partir da indústria cultural. 

Seguimos entendendo que, para buscar melhores condições de vida, é preciso 

complexificar todos os debates considerando os aspectos de gênero, raça e classe que 

estruturam nossa sociedade, além de outros marcadores de opressão como sexualidade, 

religiosidade, territorialidade, geracionalidade etc. Para enfrentarmos de maneira digna 

os desafios colocados permanentemente nesses tempos sombrios e difíceis, precisamos 

ir até a raiz desses problemas. Ser radical não é uma escolha, mas uma questão de 

sobrevivência. 

Asad Haider em Armadilha da identidade – Raça e classe nos dias de hoje 

(2019), já citado anteriormente, traz importantes reflexões sobre as políticas identitárias 

e suas implicações nos últimos anos no contexto dos EUA. Ressaltamos aqui dois 

aspectos fundamentais: a neutralização de movimentos contra a opressão e o 

multiculturalismo liberal. Ao resgatar o passado de luta do Coletivo Combahee River e 

do Partido dos Panteras Negras, Haider nos lembra que é preciso discutir racismo e 

capitalismo de maneira conjunta, pois tais grupos naquela época já entendiam que criar 

uma situação em que se substitui um policial branco por um policial negro não seria 

sinônimo de libertação. Eis um exemplo perigoso de representatividade que precisa ser 

cada vez mais discutido a partir de uma lógica antipunitivista. 

Utilizando o exemplo da violência policial, o autor nos lembra, assim como 

Angela Davis já o fez, que ter uma família negra na Casa Branca nos EUA não fez com 

que essa situação absurda parasse ou diminuísse. “Reivindicar inclusão na estrutura da 
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sociedade como ela é significa se privar da possibilidade de mudança estrutural” 

(HAIDER, 2019, p. 48). A crítica colocada pelo autor às políticas identitárias diz 

respeito a seu aspecto individualista, baseada em uma demanda individual por 

reconhecimento, enfraquecendo como possibilidade uma auto-organização coletiva. 

O paradigma da identidade reduz a política a quem você é como 

indivíduo e a ganhar reconhecimento como indivíduo, em vez de ser 

baseada no seu pertencimento a uma coletividade e na luta coletiva 

contra uma estrutura social opressora. Como resultado, a política 

identitária paradoxalmente acaba reforçando as próprias normas que 

se propõe a criticar (HAIDER, 2019, p. 50). 

Destacamos ainda nesse livro mencionado o prefácio do professor de direito 

Silvio Almeida, que assume uma postura inspiradora ao indicar algumas dessas 

armadilhas das pautas identitárias, se utilizadas em prol do mercado e sem considerar 

as devidas intersecções em termos de opressão: 

(…) tomar a identidade como centro da política é o mesmo que tentar 

acabar com o capitalismo comprando todas as mercadorias existentes 

até que não sobre mais nenhuma. A política identitária sem um 

horizonte de transformação do próprio “maquinário social” que 

produz as identidades sociais gera uma camisa de força que faz com 

que o “sujeito” negro, mulher, LGBT possa ser, no máximo, uma 

versão melhorada e menos sofrida daquilo que o mundo 

historicamente lhe reserva (ALMEIDA in HAIDER, 2019, p. 13). 

 

Mesmo entendendo a importância simbólica da representatividade, 

concordamos com Silvio Almeida que as identidades, em suas dimensões de gênero, 

raça e classe, são socialmente construídas e, portanto, devem ser afirmadas apenas para 

serem superadas, e assim seguirmos seu sentido revolucionário (HAIDER, 2019, p. 19). 

O consumo de imagens de si na mídia, de maneira isolada, individual e narcísica, assim 

como a celebração das diferenças sem um debate profundo e estrutural, não constrói 

um mundo mais justo. Por isso, o combate ao feminismo liberal, ao antirracismo de 

mercado e ao capitalismo global é de extrema urgência, abalando todas as estruturas 

necessárias para que as distintas formas de opressão, exploração e alienação sejam 

abolidas efetivamente. 

Um dos caminhos já apontados no final da última parte da tese é a 

descolonização das epistemologias, considerando, conforme Ramón Grosfoguel, o lado 

subalternizado da diferença colonial: “o lado da periferia, dos trabalhadores, das 

mulheres, dos indivíduos racializados/colonizados, dos homossexuais/lésbicas e dos 

movimentos anti-sistémicos que participam no processo de produção de conhecimento” 

(GROSFOGUEL, 2008, p. 136). O autor, criticando o enaltecimento do eurocentrismo 
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na produção de conhecimento e a consequente repetição e reprodução da mesma 

perspectiva pretensamente universalista, afirma que “a cumplicidade entre as ciências 

sociais e a colonialidade do poder na produção de conhecimento e dos desenhos 

imperiais globais requer novos lugares institucionais e não-institucionais, a partir dos 

quais o subalterno possa falar e ser ouvido” (GROSFOGUEL, 2008, p. 137). 

Esse debate sobre o subalterno poder falar, amplamente discutido por Gayatri 

Spivak (2010) e já mencionado na parte 3 da tese, ajuda a retomar a metáfora da grade 

que utilizamos ao longo da pesquisa, fazendo coro com a máscara que aprisiona o outro, 

debatido por Grada Kilomba (2019). Queremos destruir todas as grades, seja a que 

funciona como ferramenta para aprisionar o outro no lugar do exótico, como formato 

que organiza a programação da televisão e como uma máscara que possibilita o 

desenvolvimento de uma personagem presa na colonialidade. 

No prefácio do livro de Gayatri, escrito por Sandra Regina Goulart Almeida, 

retomamos o papel dos intelectuais pós-coloniais que “deve ser a de criar espaços por 

meio dos quais o sujeito subalterno possa falar para que, quando ele ou ela o faça, possa 

ser ouvido (a). Para Spivak, não se pode falar pelo subalterno, mas pode-se trabalhar 

‘contra’ a subalternidade, criando espaços nos quais o subalterno possa se articular e, 

como consequência, possa também ser ouvido” (SPIVAK, 2010, p. 16-17)375. 

Dessa maneira, seguimos a proposta de Ramón Grosfoguel (2008) de uma 

“diversalidade anticapitalista descolonial, universal e radical”, como projeto de 

libertação objetivando 

um universal concreto que constrói um universal descolonial, 

respeitando as múltiplas particularidades locais nas lutas contra o 

patriarcado, o capitalismo, a colonialidade e a modernidade 

eurocentrada, a partir de uma variedade de projectos históricos ético-

epistémicos descoloniais (GROSFOGUEL, 2008, p. 144). 
 

 É essa dimensão da luta contra as opressões de maneira efetiva, considerando 

outras formas de saber, poder e ser, que nos interessa. O autor, ao discutir outros modos 

de produção de conhecimento e subjetividade, destaca os povos originários de diversos 

continentes, entendendo que essa diversidade precisa ser almejada. Tanto que 

Grosfoguel termina seu texto com um dos lemas zapatistas: “lutar por um mundo onde 

outros mundos sejam possíveis”, que deveria continuar nos guiando permanentemente 

rumo as nossas utopias. 

                                                        
375 Retificamos, porém, o uso do termo subalterno, que em nosso entendimento, ficaria melhor, 

subalternizados. 
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Ao falar sobre feminismo e suas políticas e polêmicas, bell hooks afirma: “Antes 

que as mulheres pudessem mudar o patriarcado, era necessário mudar a nós mesmas; 

precisávamos criar consciência” (hooks, 2019, p. 25). Acionamos novamente Grada 

Kilomba, por concordar que “só quando se reconfiguram as estruturas de poder é que 

as muitas identidades marginalizadas podem também, finalmente, reconfigurar a noção 

de conhecimento: Quem sabe? Quem pode saber? Saber o quê? E o saber de quem?” 

(KILOMBA, 2019, p. 13). 

Podemos aplicar essa consciência de gênero também aos aspectos de raça e de 

classe, buscando descolonizar nossas próprias concepções moldadas historicamente 

pela sociedade. Concordamos ser “necessário transformar o inimigo interno antes que 

possamos confrontar o inimigo externo” (hooks, 2019, p. 31), emancipando a si mesmo 

em conjunto com a sociedade, a mídia e a produção de conhecimento, em um processo 

contínuo de conscientização. 

Essa remissão às discussões de bell e Grada se faz necessária para lembrarmos 

a necessidade de reconhecer como a descolonização é urgente e começa com um 

processo de consciência individual e coletiva de nossos papéis enquanto sociedade, 

lembrando que os conflitos são fundamentais para que mudanças estruturais e 

estruturantes ocorram. Combatemos, portanto, a celebração das diferenças que não se 

opõem à naturalização das desigualdades, que não busca soluções reais que abalem a 

hegemonia e tragam outros futuros possíveis. 

Trazendo, finalmente, para nossa realidade brasileira, defendemos a quebra de 

paradigmas das colonialidades do saber, do poder e do ser, confirmando nossa hipótese 

de que, quando se está imerso nesse projeto colonial eficaz, as possibilidades de 

emancipação efetiva são mínimas, seja na universidade elitista, na indústria cultural 

hegemônica ou nos padrões eurocêntricos de ser e estar no mundo. 

Essa conclusão transcende, portanto, essa pesquisa de doutorado, ao apontar 

caminhos para serem seguidos não apenas dentro dos programas de pós-graduação das 

universidades, mas também nas relações comunicativas e midiáticas, pensando de 

maneira conjunta as consciências pessoais de gênero, de raça e de classe. Essas são 

formas possíveis de mudanças se quisermos outros modos de vida não apenas no futuro, 

mas, principalmente, agora, no presente. 
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