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RESUMO 
 
 
 
Esse estudo visa trazer uma análise acerca das representações do Nordeste por 
meio das mídias do Sudeste do país, mais em específico a partir da televisão e no 
“De volta pro meu aconchego”, quadro do extinto Programa do Gugu, da Rede 
Record de Televisão. Questiona-se a veracidade das abordagens dum Nordeste 
estereotipado, paralelo em grande parte à problemática da seca, sua suposta 
pobreza e demais malefícios. Objetiva-se, portanto, identificar como se delineia 
essas representações e auto-representações, além de averiguar as suas formas e 
investigar os possíveis processos de hegemonia interregional do ponto de vista 
cultural entre Sudeste e Nordeste. Para se chegar a essas respostas, o método 
utilizado durante a pesquisa será a Análise de Conteúdo com o auxílio técnico da 
Revisão Bibliográfica. Entre as principais referências estão autores que, de acordo 
com a sua área de conhecimento, darão base ao caráter interdisciplinar dessa 
investigação, tais como Gabriel Priolli (2000), Eugênio Bucci (2000), Durval Muniz 
(2009), Edgar Morin (1986), Michel Foucault (1966), Patrick Charaudeau (2006), 
entre outros. Após a análise do Quadro do Gugu e a leitura bibliográfica, é possível 
concluir sucintamente que tal programa apresenta perspectivas sociais muitas vezes 
dissonantes da realidade nordestina. Mais que construírem estereótipos, este 
Programa reforça preconceitos já existentes na sociedade brasileira. 
 
 
 
Palavras-chave: Televisão. Nordeste. Representações. Estereótipo 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

ABSTRACT 
 
 
 
This study aims to bring about an analysis of the representations of the Northeast 
through the media of the Southeast, more in particular from the television and "Back 
to my warmth " picture of the extinct Program Gugu , Record Television Network . 
Question the veracity of the Northeast with a stereotypical approaches , largely 
parallel to the problems of drought , his alleged poverty and other evils . Objective is 
therefore to identify how delineates these representations and self - representations 
and to verify its forms and investigate possible cases of interregional hegemony of 
cultural standpoint between Southeast and Northeast . To get these answers , the 
method used during search will be content analysis with the technical assistance of 
the Literature Review . Among the main references are authors who , according to 
their area of expertise , will base the interdisciplinary nature of this research , such as 
Gabriel Priolli (2000 ) , Eugenio Bucci (2000 ) , Durval Muniz (2009 ) , Edgar Morin 
(1986 ) Michel Foucault (1966 ) , Patrick Charaudeau (2006 ) , among others . After 
the analysis of Table Gugu and reading literature , it can be concluded succinctly that 
this program provides social perspectives often dissonant Northeastern reality. 
Rather than build stereotypes , this program reinforces existing prejudices in 
Brazilian society.  
 
 
 
Keywords: TV. Northeast. Representations. Stereotype. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Composto por nove estados e, segundo o Almanaque Abril 2011 (utilizando 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE) contando com 

53.078.137 habitantes, o Nordeste é uma região que vem passando nos últimos 

anos por acelerado crescimento econômico e melhoras significativas com relação ao 

desenvolvimento humano. No entanto, não é raro ver abordagens dessa região - 

principalmente vendidas pelas mídias do Sudeste do país – associadas, em grande 

parte ainda, à problemática da seca. A imagem do retirante e da terra castigada pela 

aridez permanece como “mola propulsora” para esse tipo de representação. 

A partir desta perspectiva, esse estudo visa trazer uma abordagem 

desenvolvida acerca dessa problemática que envolve a imagem da segunda mais 

populosa região do país, o Nordeste, nos Meios de Comunicação de Massa - MCM. 

Para tanto, e em meio a uma temática tão complexa e abrangente, faz-se necessário 

delimitar especificamente nossos objetivos e objetos de pesquisa.  

Embora seja apenas a quarta mídia em maior número de empresas do país, 

de acordo com o site “Donos da Mídia”, atrás do rádio, da revista e do jornal 

impresso -, a TV é o MCM de maior alcance de pessoas no Brasil, tendo à frente 

emissoras de peso como a Globo, Record, SBT, Bandeirantes e suas afiliadas 

espalhadas pelo país. Aqui se justifica pesquisar as abordagens, projeções e 

condutas desse veículo tão presente no cotidiano do povo brasileiro. 

É fato que o tema é bastante abrangente no campo da Comunicação Social, 

não apenas no que diz respeito à atividade midiática brasileira, mas também por 

manter laços com outras ciências como a Sociologia, a História, a Geografia e a 

Antropologia. Por isso, o objeto de pesquisa está delimitado à análise do Programa 

do Gugu - Rede Record de Televisão -, em específico uma das edições do quadro 

“De volta pro meu aconchego”, vista aqui como uma amostra dos modelos gerais de 

abordagens sobre o Nordeste, feitos por grande parte dos meios de comunicação de 

massa brasileiros. Apesar de atualmente o Programa do Gugu não fazer mais parte 

da programação da Record, era no mencionado quadro desse programa que mais 

se via a construção e manutenção desse Nordeste de misérias, de pedintes, ou 

ainda de população atrasada.  

A partir dessa perspectiva, essa pesquisa busca contribuir para o debate 

literário especializado, uma vez que ela tentará desmitificar as imagens veiculadas 
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pela TV sobre o Nordeste. Existem ainda outros fatores determinantes para a 

execução desse estudo: a ampliação do conhecimento adquirido através da 

pesquisa a ser realizada na área em questão; a possibilidade de ampliar a discussão 

sobre o tema, dado que os estudos se inserem na região Nordeste e que, por isso, é 

importante para investigação sobre temáticas ligadas ao universo local e regional. 

Analisando a priori, tal região é vista a partir de imagens muitas vezes 

repetitivas, pelas quais a pobreza e a tendência pré-modernista são os aspectos 

representativos do território em debate. Assim, o conteúdo midiático sobre o 

Nordeste brasileiro torna-se explicitamente diferente daquele das demais regiões do 

país, passando aos telespectadores, por vezes, imagens que “estereotipam” esse 

espaço geográfico e sua população.  

Ao analisar as imagens do Nordeste repassadas no programa apresentado, 

percebe-se que, geralmente, o tipo de representação produzido se caracteriza por 

retratar uma região atrasada diante das outras. De acordo com esse programa 

televisivo, a pobreza é o seu principal adjetivo, colocando a região no elo entre a 

fome e a seca, junto às festividades de um povo supostamente ocioso e pregador do 

regionalismo ‘anti-moderno’.  

Percebe-se uma permanente utilização de fatores históricos e sociais, em 

parte já superados (de acordo com o IBGE e outros órgãos de pesquisa), para 

intensificar a concepção de uma região dependente das demais, principalmente do 

eixo Rio/São Paulo. O quadro “De volta pro meu aconchego” concretiza a suposta 

ajuda paulista ao imigrante nordestino para retornar a sua terra natal, de onde partiu 

buscando melhorias na sua condição socioeconômica. 

A partir desse panorama, fez-se necessário formular uma questão central, 

com vistas a guiar o procedimento científico dessa pesquisa: como se estruturam as 

representações que emergem dos diálogos desenvolvidos no programa analisado? 

Diversas ramificações afloram a partir dessa dúvida. Porque ocorre essa 

abordagem e como ela nasceu? Quem a sustenta? O Nordeste é mesmo esse 

pedinte econômico no cenário brasileiro? Transcendendo o plano econômico, o 

nordestino seria também um sujeito “atrasado” nacionalmente, do ponto de vista 

social?  

Para chegar a essas respostas, o método utilizado durante a pesquisa será 

a Análise de Conteúdo com o auxílio técnico da Revisão Bibliográfica. É que como 

se trata de uma investigação de representações e de um suposto processo de 
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hegemonia político-cultural fortalecida pela mídia, tal tipo de Análise configura como 

um método, como Richardson (2011, p. 220) contextualiza, “instrumental para 

análise das comunicações”. 

O autor considera este método como a melhor forma de estudar um material 

no qual não se pode aplicar técnicas aritméticas. Assim, a natureza científica do 

mesmo deve ser eficaz, rigorosa e precisa, extraindo-se momentos mais importantes 

e compreendendo os discursos de forma concisa e profícua, entendendo sua 

complexidade. De tal modo, a Análise de Conteúdo foi o método utilizado, onde 

busca-se a melhor compreensão do objeto e respostas às problemáticas propostas 

nesta pesquisa. 

Fonseca Júnior (2006) fornece exemplos de sua funcionalidade científica em 

diversos campos do conhecimento. Ele exemplifica o trabalho de um detetive, que 

com vestígios consegue chegar à conclusão de um caso. Neste trabalho, esses 

vestígios serão os dados levantados durante a análise dos elementos verbais e não-

verbais do objeto de pesquisa, alimentados de forma objetiva pela pesquisa 

bibliográfica, excluindo qualquer subjetividade que possa eliminar uma abordagem 

científica.  

Com base em Fonseca Júnior (2006), as categorias, espécie de lentes 

sólidas de análise, remetem às indagações de como e o quê analisar. Por isso, 

como se trata de elementos de imagens, [auto]representações, diálogos e 

simbologia em um programa de televisão, serão categorizadas as seguintes 

temáticas: 1. Processo de hegemonia cultural, no que diz respeito à centralização 

política e cultural do Brasil na região sudeste do país. 2. Construção histórica da 

imagem, quanto às bases que conservam o conceito de Nordeste do Brasil. 

É necessário refletir ainda sobre a importância da revisão bibliográfica que 

será usada como técnica nesta pesquisa. As referências obtidas na literatura 

disponível darão auxílio às categorias utilizadas neste estudo. Entre as principais 

referências estão autores que, de acordo com a sua área de conhecimento, darão 

base ao caráter interdisciplinar da investigação.  

O referencial teórico está fundamentado em autores como Gabriel Priolli 

que, junto a Eugênio Bucci, oferece um panorama da televisão brasileira nos seus 

primeiros 50 anos de existência. Já o historiador Durval Muniz, sustenta a nossa 

pesquisa histórica sobre as abordagens de Nordeste feitas pelas mais variadas 

artes, principalmente no século XX. Enquanto isso, Edgar Morin, Michel Foucault e 
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Patrick Charaudeau são os principais autores que darão auxílio sociológico e 

filosófico para o estudo da mídia quanto à sua relação com a sociedade. 

Por fim, é importante apresentar o caminho utilizado para se chegar ao 

objetivo proposto dessa pesquisa, dividida em três capítulos. No primeiro, o texto faz 

uma introdução sobre o Nordeste, fazendo uma sucinta descrição histórico/cultural a 

partir da chegada dos portugueses no Brasil, do ponto de vista econômico e de 

ocupação territorial. Além disso, há um paralelo entre a chegada dos meios de 

comunicação de massa no país e sua contribuição para a “construção” geográfica do 

Brasil econômico de hoje. 

Após contextualizar os objetos de pesquisa, serão apresentados alguns 

conceitos. Esse é o objetivo do segundo capítulo. Temas como construção social da 

realidade, estereótipo, representação social, sensacionalismo e melodrama são 

colocados em discussão, a fim de obter fundamentação científica para excluir 

quaisquer resquícios de paixão ou conclusões prematuras quanto à análise do 

programa de TV. 

Apresentada a problemática, conceitos e teorias, por fim o texto analisa 

minuciosamente, no terceiro capítulo, o quadro “De volta pro meu aconchego”, 

apresentando os resultados obtidos e as compreensões encontradas, para 

responder a pergunta inicial que norteou toda a proposta dessa pesquisa. A saber. 
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2. LEITURA SOBRE O NORDESTE E A MÍDIA BRASILEIRA 

 

2.1. PERCURSO HISTÓRICO DA FORMAÇÃO SOCIOECONÔMICA DO 

NORDESTE 

 

Para melhor compreender o início da utilização da mídia de forma 

sistemática no Nordeste brasileiro é necessário, primeiramente, realizar um resgate 

histórico da formação do Nordeste. Deste modo, esta pesquisa inicia-se com uma 

discussão do espaço geográfico brasileiro a partir do descobrimento.  

De tal modo, é importante enfatizar quando dos primeiros contatos dos 

portugueses em terras brasileiras, os mesmos não se interessaram, imediatamente, 

pela exploração do território. Apesar da vasta terra e dos diversos atributos naturais, 

a densidade da mata escondia estas riquezas impedindo os colonizadores de 

conhecê-las. Conforme Vidal (2001), com as exigências do mercado europeu, após 

trinta anos, os portugueses passaram, de fato, a explorar o território. Isto se deu, 

primeiramente, na costa Nordeste.  

Segundo Fausto (1996), os anos de exploração levaram a mudanças de pólo 

econômico, como por exemplo, a migração dos habitantes da região Nordeste no 

final do século XVII para o centro do país em busca de ouro, assim como a posterior 

exploração da borracha no Norte, já em meados do século XX, pela chegada das 

indústrias na região Sudeste/Sul. Por isso que é comum interpretar o Brasil como um 

país de expressões continentais, caracterizado por seus potenciais econômicos e 

sociais.  

 

O primeiro período se caracteriza pelo reconhecimento e posse da 
nova terra e um escasso comércio. Com a criação do governo geral 
inicia-se a montagem da colonização que irá se consolidar ao longo 
de mais de dois séculos, com marchas e contramarchas. As últimas 
décadas do século XVIII são uma referência para indicar um conjunto 
de transformações na ordem mundial e nas colônias, que dão origem 
à crise do sistema colonial e aos movimentos pela independência. 
(FAUSTO, 1996, p. 22).  

 

Com essa explanação, observa-se a importância da análise histórica no qual 

se passaram as modificações econômicas nas regiões do Brasil. A oscilação das 

transformações temporais e sócio-tecnológicas que atravessaram a história 

brasileira, sem sombra de dúvidas, desembocaram em uma nação de muitas 
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expressões, de várias características, de múltiplas concepções, de inúmeras raças e 

de diversas crenças.  

Intocado pela civilização do ‘Velho Mundo’ até a chegada dos portugueses, é 

inegável que o Brasil passou pela miscigenação de culturas e raças, advindas do 

contato entre lusitanos, índios americanos e negros africanos. Essa realidade 

formou um mosaico que representa uma sociedade pluralizada, mas acima de tudo 

“abrasileirada” por toques de raízes nacionais.  

 

Por essas vias se plasmaram historicamente diversos modos rústicos 

de ser dos brasileiros, que permitem distingui‐los, hoje, como 
sertanejos do Nordeste, caboclos da Amazônia, crioulos do litoral, 
caipiras do Sudeste e Centro do país, gaúchos das campanhas 

sulinas, além de italo‐brasileiros, teuto‐brasileiros, nipo‐brasileiros 
etc. Todos eles muito mais marcados pelo que têm de comum como 
brasileiros, do que pelas diferenças devidas a adaptações regionais 
ou funcionais, ou de miscigenação e aculturação que emprestam 
fisionomia própria a uma ou outra parcela da população. (RIBEIRO, 
1995, p. 21).  

 

Além desses personagens, ainda tem os brasileiros descendentes de 

imigrantes estrangeiros, como por exemplo, dos italianos e dos japoneses, muito 

numerosos no Brasil. 

Considerando as divisões e hierarquizações no sistema antropológico, o 

nosso país já passou por diversas fases (política, econômica ou social), nas quais 

sempre se anunciava uma busca do “melhor” desenvolvimento para a nação e sua 

população.  

Desde 1968, nosso país se mantém dividido em cinco regiões - Norte, 

Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul - explicado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística como divisões pré-estabelecidas de acordo com seus 

aspectos antropológicos e geográficos (VIDAL, 2001, p 56). Compreende-se aspecto 

antropológico como aquele estreitamente ligado à dimensão cultural, enquanto o 

geográfico diria respeito às características própria do clima, do relevo e da 

vegetação. 

Contudo, pode-se ter sempre em evidência uma sociedade de múltiplas 

identidades nacionais, nas quais, apesar de singular e de se manter como uma 

mescla de raças e culturas, seus grupos específicos podem enfatizar expressões 

regionais de forma realista frente aos produtos da cultura midiática. Todavia, não é 

razoável imaginar que isso se dê sem choques e transposição de barreiras. 
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2.2. HISTÓRIA E CONTEXTO DA MÍDIA BRASILEIRA 

 

Sabendo deste processo de formação, é interessante começar pensar como 

a mídia se estabelece no contexto brasileiro. Segundo Miranda (2007), a mídia 

existe desde a Grécia antiga, espalhando-se por toda Europa e, posteriormente, nos 

outros lugares do mundo. De início, porém, o significado de mídia é relevante para o 

raciocínio que propomos em torno dessa problemática.  

De acordo com o Dicionário de Comunicação, mídia ou media (tradução 

para o português do plural medium, de origem latina) “é o conjunto dos meios de 

comunicação produzidos em massa e veiculados para uma massa indistinta de 

público.” (pg. 249).  

Os primeiros meios de comunicação de massa do Brasil foram os jornais 

impressos. Eles aportaram aqui no início do século XIX, mais especificamente no 

ano de 1808, com a chegada da família real portuguesa. Vale ressaltar que por ser 

uma colônia, era proibida até então a edição e publicação de jornais, como também 

livros e outros produtos editoriais da plataforma impressa no território brasileiro. 

Os periódicos que reivindicam o título de precursores dos jornais impressos 

são o “Correio Braziliense”, que foi o primeiro a ser distribuído no Brasil, porém 

impresso em Londres, com a primeira edição datada em 1 de junho de 1808, e a 

“Gazeta do Rio de Janeiro” que avoca para si o direito de ser considerado o primeiro 

periódico pelo fato de ter sido ele o vanguardista da impressão de jornais em 

território brasileiro.  

 

A Gazeta do Rio de Janeiro surgiu em setembro de 1808, com a 
abolição da censura régia, em 1821, por influência da Revolução 
Liberal de 1820, determinou uma lenta e segura proliferação dos 
jornais no país. Em São Paulo, por volta de 1894 foi fundado o jornal 
A Tribuna de Santos, a princípio circulava duas vezes por semana, 
somente em 1896 passou a ser diário até os dias de hoje. No Rio de 
Janeiro, em abril de 1891, surgia o Jornal do Brasil, fundado por 
Rodolfo de Souza Dantas e Joaquim Nabuco, que era ligado as 
causas abolicionistas e republicanas, que com o objetivo de fazer 
valer seus pontos de vista tornou-se escritor. (MIRANDA, 2007, p. 
17). 

 

Após a mídia impressa, sucedeu no Brasil como MCM, o rádio, que teve sua 

primeira transmissão na “Rádio Clube de Pernambuco” a partir do ano de 1919. 

Logo após, surgiu, como um aglutinador do jornal e do rádio, o novo e mais cobiçado 
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acessório de entretenimento da sociedade contemporânea desse contexto: a 

televisão. 

De acordo com Sebastião Squirra (2004), o mundo conheceu a televisão por 

meio da BBC de Londres, na Inglaterra, proporcionando logo em seguida a corrida 

de países europeus por investimentos nesse novo meio de comunicação. Com a 

chegada da II Guerra Mundial, os Estados Unidos passaram a valorizar o aparelho 

com objetivos militares, de modo que toda transmissão televisiva mundial foi 

interrompida e limitada aos americanos e alemães. 

Partindo para a realidade local, Costella (2001, p. 56) explica que “a 

televisão brasileira nasce no dia 18 de Setembro de 1950, idealizada por Assis 

Chateaubriand, o criador da primeira cadeia de comunicação denominada Diários e 

Emissoras Associados.” 

A televisão brasileira já nasce em meio a muitas críticas. Apesar de 

depoimentos como o do pioneiro Assis Chateaubriand buscarem dotar o veículo de 

um traço de romantismo, quando, de forma “desinteressada”, se buscaria apenas 

“fazer TV para todos os brasileiros”, Squirra (2004) comenta sobre diversos 

jornalistas da época que viam a televisão como um mero instrumento de 

massificação da cultura e da opinião pública.  

A TV brasileira nasce num contexto de instabilidade política, onde a 

segurança nacional, ou seja, o nacionalismo exacerbado é poderosamente 

disseminado em grande escala usando como instrumento o televisor. Nesse 

contexto é notório, desde sempre, o grande número de meios de comunicação nas 

mãos de grupos de empresários, cada vez mais condensados e interligados 

mundialmente, algo incoerente com os discursos de democracia que esse veículo 

leva. 

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, Elizabeth Duarte (2004) vai além 

quando fala sobre as proporções que a TV tomou entre a sua entrada no mercado 

midiático brasileiro até os dias de hoje. Segundo a autora, diferente dos anos 50, 

quando esse aparelho tecnológico se restringia a um público seletivamente mais 

rico, hoje a televisão aparece como única opção de informação, entretenimento e 

cultura para significativa parcela da população brasileira. 

Sua crítica, pertinente ao nosso estudo, passa pela função, controle, 

conteúdo e audiência da televisão. Interligando esses pontos, ela esclarece, por 

exemplo, que as redações e o setor comercial das grandes empresas andam 
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paralelamente com a elite econômica do país, em detrimento da sua função 

pedagógico-social; que o domínio da iniciativa privada é infinitamente superior a 

influencia das TVs públicas e estatais; que os programas educativos não 

apresentam coerência nos horários, tendo em vista os seus públicos alvos; que a 

qualidade do produto televisivo é apenas uma consequência da concorrência pela 

audiência de massa. 

Mas a contribuição mais importante dessa crítica diz respeito à geografia da 

televisão brasileira, logo as grandes redes de televisão do Brasil (Globo, Record, 

SBT e Bandeirantes) tomam para si o discurso regional, por meio de suas afiliadas. 

Voltada à atenção para mercados segmentados, esses grupos formam uma 

homogeneidade que acarreta a aglomeração de vários tipos de público, formando 

um único mercado. Na prática, é o que a Escola Frankfurtiana chama de indústria 

cultural. 

Nesse sentido, Gabriel Priolli (2000, p. 14) atesta: 

 

A televisão brasileira, assim como o próprio país, é controlada por 
uma elite majoritariamente branca, radicada na região Sudeste mas 
exógena, voltada para a Europa e os Estados Unidos, de onde 
acredita provirem todo o progresso e a civilização que a espécie 
humana pode almejar. Essa elite, que vive de costas para o restante 
do Brasil, cria a sua peculiar imagem do país, quase sempre 
folclorizando e discriminando [...] nordestinos e nortistas, pelo ângulo 
geográfico. 
 

Priolli (2000), ao afirmar com quem está o controle da televisão brasileira, 

deixa claro, nessa perspectiva, que existe uma hegemonia por parte dos centro-

sulistas frente às regiões nortistas do Brasil, em especial o Nordeste. Como já visto, 

diante da mescla antropológica que existe no Brasil, não seria injusto dizer que os 

grandes executivos da televisão brasileira também eram (e são) filhos de europeus, 

africanos e ameríndios.  

Um grande exemplo do intercambio cultural, agora no âmbito interno do 

país, vem do próprio criador da televisão, que nasceu na Paraíba1, mas levou para o 

sudeste a sua criação. O fato é que manter uma identidade nacional em um território 

deste porte é quase impossível. Por isso se faz tão importante uma democratização 

                                                           
1Assis Chateaubriand nasceu no município de Umbuzeiro, interior da Paraíba, em 4 de outubro de 

1892. 
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dos valores (e até defeitos) de cada região do Brasil a partir da comunicação de 

massa.  

Entretanto, segundo Vidal (2001), o modelo da nossa televisão foi pré-

concebido por estimas internacionais, ou seja, valores e fatores oriundos de outros 

países, como os Estados Unidos e algumas nações da Europa ocidental, como 

Inglaterra, França e Alemanha. Esses países mantêm, predominantemente, um 

sistema capitalista de exclusão social sobre o mercado menos evidente, ou por 

assim dizer, sociedades que estão fora do centro da hegemonia cultural, 

centralizada, sobretudo, nas principais megalópoles mundiais pelos grandes meios 

de comunicação de massa. 

Vê-se, portanto, que a televisão nasceu com as mesmas características 

patriarcais do Nordeste brasileiro. Ambos têm raízes em locais definidos. 

De acordo com o Projeto “Donos da Mídia”, que rendeu uma pesquisa sobre 

todos os veículos de comunicação do Brasil, o berço da televisão (São Paulo) 

detém, hoje, o maior número desses veículos em território nacional: 2.694. 

 

A mídia televisiva também é destacada neste estado em relação ao 
resto do Brasil. Cerca de 23 redes de emissoras responsável por 
mais de 71 canais  são as responsáveis pela programação. Além 
disso, mais de 1.771 retransmissoras de televisão estão espalhadas 
pelo território paulista a fim de garantir a chegada da programação. 
(DONOS DA MÍDIA2 [online]) 

 

Já o Nordeste concentrou o início das atividades econômicas em dois pontos 

do litoral: 

 

Desenvolveram-se duas áreas produtoras de açúcar de cana - a 
zona da mata pernambucana e o recôncavo baiano -, ambas 
paulatinamente ocupadas com a fundação de povoações, vilas e 
mesmo cidades (destacando-se, nessa fase inicial, Olinda, em 1537, 
e Salvador, em 1549), provocando considerável concentração 
populacional em uma área de extensão relativamente limitada. 
(VIDAL, 2001, p. 47) 
 

Com esses dados, pode-se pensar um mapa que desenha o presente 

desses aspectos. De um lado o poder da mídia, ainda concentrado mais 

significativamente no Sudeste, porém com afiliadas espalhadas pelo Brasil.  

                                                           
2<http://www.donosdamidia.com.br/> Acesso: 17 de novembro de 2013.  
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Já a economia nordestina, devido aos movimentos migratórios ao longo da 

história, perdeu essa centralização ao ponto que se descobriam novos recursos 

econômicos pelo território brasileiro. O ouro do Sudeste e do Centro-Oeste, a 

pecuária do Sul e a borracha do Norte são exemplos dos ciclos da economia e da 

povoação do país que descentralizaram a importância do Nordeste para o resto do 

território. (Almanaque Abril, 2011, p. 308) 

 

2.3. O NORDESTE NA LENTE DA TELEVISÃO 

 

Falar sobre o Nordeste na tela da TV é trabalho e requer muita pesquisa 

sobre o tema, principalmente porque a bibliografia relacionada a este tema encontra-

se de forma fragmentada, dividida entre alguns livros, ensaios e artigos que têm 

como objeto de pesquisa não a própria televisão, mas seus personagens, 

programas, telenovelas etc. O fato é que se busca aqui mesclar informações desses 

documentos a fim de formar um repertório que descreva a vida desse popular 

eletrodoméstico no contexto da sua visão sobre a região Nordeste. 

Alguns autores, como Bucci (2000), concordam que a história da televisão 

anda paralelamente com a biografia do cinema. Estes se pelejam sobre a televisão 

no que diz respeito as suas contribuições na formação de uma sociedade 

modernamente democrática. No entanto, há divergências quanto aos benefícios da 

televisão. Neste sentido, destacam-se dois autores: o próprio Bucci (2000) e 

Machado (2003).  

 

Este livro vem a público para ser uma anticomemoração. Um 
antiefeméride. Enquanto outros buscam motivos para festejar os 
êxitos, os sucessos, os astros da televisão brasileira - uma das 
maiores do mundo -, os artigos aqui reunidos pensam problemas. A 
propósito, não será exatamente esta a função da crítica, enxergar 
problemas onde aparentemente se apresentam soluções? Não é o 
intelectual, por definição, aquele que atrapalha as ações unificadas, 
que desestabiliza as unanimidades, que faz as perguntas incômodas 
no meio das acomodações? Assim, então, este livro se define: como 
um esforço de contracorrente. (BUCCI, 2000, p.7) 
 

O livro não traz informações objetivas da TV, mas críticas ao sistema 

globalizado da telinha. É o micro tomando conta do macro, na contramão da 

democracia, fator que faz da grande massa um mero consumidor de uma cultura 

dominante. 
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Arlindo Machado (2003) é mais conservador. Ele culpa uma possível 

erudição exacerbada que temos pelo cinema como fator preponderante para a 

desclassificação da televisão como instrumento de irradiação da arte. Para o autor, 

talvez pelo fato da televisão ser um instrumento de alcance as massas e o cinema 

ser mais restrito a um grupo mais estilizado, temos mais vaidade quando estamos 

propondo a importância da telona na formação cultural dos indivíduos e pensamos a 

TV apenas como um meio popularesco e sem riqueza pedagógica. 

A indústria cultural é outro argumento de Machado. Para o estudioso, há 

uma mercantilização generalizada que não atinge somente a televisão, mas também 

outras artes como o próprio cinema e as livrarias: 

 

O fenômeno da banalização é resultado de uma apropriação 
industrial da cultura e pode ser hoje estendido a toda e qualquer 
forma de produção intelectual do homem. Exemplo particularmente 
sintomático desse fenômeno é a transformação das livrarias, 
tradicionais pólos de encontro das camadas intelectuais, em 
supermercados da cultura, especializados em bestsellers e 
digestivos, para onde ocorre um público de massa, que lota seus 
carrinhos de compra com uma subliteratura de consolo e manuais de 
auto-ajuda. Não é muito diferente o que acontece no cinema, hoje 
largamente infectado pelos blockbusters de Hollywood e voltado 
prioritariamente para a produção de descartáveis para as salas de 
exibição em shopping centers. Porque deveria a televisão pagar 
sozinha pela culpa de uma mercantilização generalizada da cultura? 
(MACHADO, 2003, p. 9-10) 
 

De fato, a indústria cultural se mostra como uma vilã da arte crítica. O 

conceito “industrial” já sinaliza para a produção em massa, aqui do conteúdo 

televisivo. Tal conteúdo deveria ser segmentado, mas passam a ser consumidos em 

grande escala, deixando-o banalizado. Isso converte a crítica especializada em 

discursos de massa para a manutenção do domínio político-ideológico de um 

pequeno grupo da sociedade. Os meios de comunicação de massa são os grandes 

responsáveis pela queda da produção manufaturada e segmentada da cultura, que 

deu lugar a produção em grande escala da “filosofia crítica” da população. Porém, 

verificam-se dois pontos dessa crítica: 

Em primeiro lugar, a televisão é infinitamente a fonte de informação mais 

acessada no Brasil. Além do próprio rádio e de outros meios de comunicação, a 

literatura por meio de livros, teatro, música, cinema e pintura se mostram apenas 

como meros coadjuvantes quando se fala na constituição de uma sociedade 
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pensante. De acordo com Fernando Rebouças, a TV é tão presente nos lares do 

país, que sua programação sai do campo elitista e adentra a agenda de 

entretenimento popular. Assim, ele entende a telinha como uma grande indústria da 

cultural nacional. 

 
Um forte exemplo de indústria cultural é a televisão que apresenta 
pontos positivos em possuir ótima cobertura geográfica, penetração 
de público e variedade de conteúdo em vários horários, mas ao 
mesmo tempo apresenta conteúdos sensacionalistas e que escapam 
do consciente do expectador, cujo indivíduo possa vir a entrar em 
estado de alienação. Em outras mídias há o uso do termo “cult”, 
termo em inglês que significa obras com características específicas e 
com público direcionado e devoto. (REBOUÇAS, s/d [online]3) 

 

Um segundo ponto que contribui para a generalização da programação da 

TV brasileira, é o centralismo das principais emissões no país. Como já visto 

anteriormente, há um pólo emissor da TV na região sudeste do Brasil que abre 

espaços, por meio de suas retransmissoras, para a programação regional.  

A televisão brasileira figura entre uma das mais bem estruturadas do mundo, 

do ponto de vista estético e tecnológico. Mas o que se propõe é tentar tratar em 

específico o seu conteúdo, seus aspectos políticos, sociais e culturais nesses mais 

de 60 anos de vida.  

Por isso, é importante, como defende Bucci (2000, p 11), que se possa 

interrogar todo o processo de manutenção de poder e de produção televisiva, além 

dos seus sentidos, ideologias e transmissão de informações de alcance industrial no 

âmbito do jornalismo e do entretenimento. 

Sobre a abordagem de Nordeste na mídia brasileira, Paiva, (2006, p. 1) 

verifica que várias telenovelas, minisséries e filmes “têm concedido formas de 

visibilidade e ressonância ao Nordeste, espelhando as formas do discurso, os tipos 

de sociabilidade e o estilo de vida dos nordestinos.” Para Dantas e Gomes (2008): 

 

A ideia de Nordeste disseminada pela mídia se concentra na 
descrição das misérias, dos horrores, especialmente vinculados à 
seca. Descrições que dão à tônica na composição de um imaginário 
sofredor para o espaço do sertão e do Norte. Essa mesma tônica – 
de sofrimento e de pedinte – vai atravessar, e perdurar, para o 
imaginário do Nordeste, muito embora com explicações que não se 
restrinjam a postulados naturalistas. (DANTAS; GOMES, 2008, p. 3).  

                                                           
3 Disponível em: <http://www.infoescola.com/cultura/industria-cultural/> Acesso: 17 de novembro de 
2013.  

http://www.infoescola.com/cultura/industria-cultural/
http://www.infoescola.com/cultura/industria-cultural/
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É possível perceber que a partir dos discursos das mídias, vários outros 

meios de comunicação também se utilizaram na questão da seca para estigmatizar 

a ideia de uma região miserável. Por muito tempo, estes discursos reduziram toda a 

variedade e complexidade da região. Assim, apesar dos autores considerarem a 

televisão como uma incrível possibilidade de acesso as mais diversas experiências 

da realidade, informação e comunicação, é interessante colocar à vista a 

contextualização histórica do momento em que algo é produzido e disseminado por 

este meio tecnológico.  

Roberto Moreira (2000, p. 53) esclarece que ficou por conta de Cassiano 

Gabus Mendes o padrão dos processos construtivos da TV nos seus primeiros 20 

anos de vida. É bem verdade também que foi a partir disso que o bairrismo ganhou 

força na televisão brasileira. Em Beto Rockfeller4 (TV Globo) entra em cena a 

hegemonia centro-sulista, não apenas nas telenovelas (televisão), mas também no 

cinema. 

 

É genial a descrição que Cassiano faz desta novela como sendo a 
história de um personagem paulistano que nasceu na rua Teodoro 
Sampaio, quer viver na rua Augusta, mas descobre ao longo dos 
capítulos da novela como é difícil atravessar estes cinco quarteirões. 
O tema é local, para não dizer bairrista, e foi capaz de mobilizar todo 
o país. (MOREIRA, 2000, p. 54) 

 

 

Para Reuwer Dantas (2008) a questão da seca é pauta periódica no discurso 

jornalístico, especialmente da televisão brasileira. Ele é autor de um artigo que 

analisa a construção da imagem do Nordeste pela produção do telejornalismo, 

partindo do espaço cultural da região: 

 

O Nordeste é tema recorrente nas pautas da mídia, sobretudo a 
televisão. Com pautas elaboradas a partir de noções pré-construídas, 
a mídia repete/transforma sentidos historicamente fabricados. Num 
momento em que a seca é uma problemática que se perpetua há 
séculos nessa região tornando-se centro do campo discursivo, nos 
propormos analisar como aquele discurso recorrente, das imagens 
do retirante, da terra castigada pela aridez, permanece de modo 
fragmentário no processo de produção do texto jornalístico. 
(DANTAS; GOMES, 2008,p. 1) 

 

                                                           
4 Beto Rockfeller foi uma telenovela brasileira exibida pela extinta Rede Tupi entre 4 de novembro de 
1968 e 30 de novembro de 1969. 
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Mas afinal, essas representações são condizentes com a realidade? Há 

neutralidade na produção e reprodução de imagens, textos e audiovisual sobre o 

Nordeste? A pesquisa científica possibilita ter uma relação menos ingênua sobre a 

mídia, principalmente televisiva. Assim, no próximo capítulo será discutido de que 

forma ocorre a “construção sociocultural do nordeste”, através da mídia. Isto se dará 

através da análise de conceitos como estereotiparão e a perspectiva de construções 

da verdade e realidade a partir da TV nacional e regional.  
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3. TELEVISÃO: UMA CONSTRUTORA DA REALIDADE 
 
 

Neste capítulo serão apresentados aspectos teóricos e conceituais de como 

a mídia, através de seus diversos meios, constrói uma realidade social. É importante 

compreender os ditames da mídia, assim como a construção do estereótipo de 

grupos sociais. Para especificar a temática deste trabalho, que é a análise do quadro 

“De volta pro meu aconchego”, do Programa do Gugu, na Rede Record, far-se-á 

uma análise do melodrama, buscando conhecer de que forma e quais os recursos 

que são utilizados pela mídia para tornar o programa melodramático, atraindo, 

assim, telespectadores. Neste capítulo a análise dar-se-á a partir da pesquisa 

bibliográfica, realizando discussões teóricas com autores que abordam a temática 

aqui estudada. Serão feitos diálogos entre autores relacionando conceitos e teorias 

com a abordagem realizada nesta pesquisa.  

 
 

3.1. A CONSTRUÇÃO SOCIAL DA MÍDIA 
 
 
Parece-nos que as mídias devem informar em prol dos anseios e desejos dos 

espectadores, sempre com extrema imparcialidade e transparência, mantendo 

sempre a democracia e a ética. Entretanto, há diversas discussões no âmbito da 

sociologia que colocam em xeque a veracidade daquilo que, de fato, é abordado nos 

meios de comunicação de massa. Afinal, o que está por trás do olhar da mídia? O 

que os meios de comunicação veiculam é a realidade propriamente dita? 

Para Peter Berger e Thomas Luckmann (2004), toda realidade se dá numa 

construção coletiva da sociedade. Para tanto, os cientistas empregaram uma 

“sociologia do conhecimento” para mapear como acontecem tais construções. Em 

sua obra, A Construção Social da Realidade, os autores dividem dois termos que 

sugerem conceitos diferentes. O primeiro, a “verdade”, é tudo aquilo que é 

reconhecido de forma passiva pelos sujeitos, ou seja, são fenômenos que não 

carecem da própria vontade individual para se tornarem um fato coletivo. Já o 

reconhecimento de todas as coisas dotadas de especificidades e que, por isso, são 

reais, enquadra o que os estudiosos chamam de “conhecimento”. 
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O interesse sociológico nas questões da "realidade" do 
"conhecimento" justifica-se assim inicialmente pelo fato de sua 
relatividade social. O que é "real" para um monge tibetano pode não 
ser "real" para um homem de negócios americano. O "conhecimento" 
do criminoso é diferente do "conhecimento" do criminalista. Segue-se 
que aglomeração especificas da "realidade" e do "conhecimento" 
referem-se a contextos sociais específicos e que estas relações terão 
de ser incluídas numa correta análise sociológica desses contextos. 
(Berger; Luckmann, 2004, p.13) 

 

Seguindo nessa perspectiva, pode-se pensar que também é relativo aquilo 

que se divulga sobre o Nordeste na TV brasileira. A realidade é construída a partir 

das abordagens subjetivas da equipe de produção, apresentadores e redatores, que 

tornam tais realidades objetivas, constituindo um senso comum. E se a verdade 

surge diante daquilo que não submete a vontade individual, mas principalmente 

daquilo que é convencionado pelo coletivo, o que dizer da construção de Nordeste 

que o brasileiro tem, partindo daquilo que ele assiste nas principais emissoras do 

país? A pesquisa apresentará, mais a frente, um exemplo específico dessa 

abordagem. 

Seguindo esse mesmo raciocínio, Edgar Morin diz que na mídia “não se vê o 

que é, vê-se o que não é; assim, o que não é, é.” (MORIN, 1986, p. 37) 

 Morin defende que a percepção é fruto da racionalidade de cada indivíduo. 

Assim, as representações variam em função não somente do ângulo da visão ou da 

existência de fatores visíveis e invisíveis da mensagem, mas também da existência 

da emoção e do sentimento. A percepção, afirma o autor, comporta um componente 

alucinatório invisível (emoção, sentimento). “Devemos desconfiar, na nossa 

percepção, não somente daquilo que nos parece absurdo, mas também do que 

parece evidente.” (idem p. 25) E completa advertindo que “devemos desconfiar de 

nosso olhar, embora somente neles possamos confiar.” (idem p.30).  

Com tais informações, é possível compreender que não se pode ser 

totalmente passivo e encarar o que é veiculado pela mídia como um fato acrítico. É 

importante que se possa também contestá-la de forma que não se feche totalmente 

para a mensagem, sendo incapaz de receber a mínima lição do real e de acolher o 

novo. Entende-se que há o que se filtrar como informação verídica em meio aquilo 

que se acha subjetivo e parcial. 
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A informação deve ser capaz de enriquecer, de mudar-nos, de 
converter-nos, simplesmente porque nos permitiu ver o que era 
invisível para nós, saber o que ignorávamos, admitir o que 
considerávamos inacreditável. (MORIN, 1986 p.47) 
 

 Dentro de uma visão mais particular da imagem, constrói-se o que supõe ser 

o real, ou pelo menos, que se acredita ser realidade. Michel Foucault (1966), em “As 

palavras e as coisas”, analisa minuciosamente o quadro Las Meninas, de 

Velásquez5, e mostra suas múltiplas interpretações, apontando não apenas o que é 

visível, mas também o que está oculto (invisível) a grande maioria dos observadores 

e que ele denomina de ponto cego. “Nosso olhar se furta a nós mesmos no 

momento em que olhamos.” (FOUCAULT, 1966, p.4) E prossegue a sua análise: 

 

Por mais que se diga o que se vê, o que se vê não se aloja jamais no 
que se diz, e por mais que se faça ver o que está dizendo por 
imagens, metáforas, comparações, o lugar onde estas resplandecem 
não é aquela que os olhos descortinam, mas aquele que as 
sucessões da síntese definem. (FOUCAULT, 1966, p.12).   

 

Assim, as imagens são bem mais abrangentes, o que possibilita a leitura não 

só do presente, mas também do que está antes e o depois, invisível ao olhar 

biológico. De tal modo, o autor citado anteriormente afirma é uma prática muito 

complexa inserir através de palavras o que se vê. Nem sempre o que se escreve é 

aquilo que existe no real. Pode-se afirmar, também que cada leitor/telespectador 

pode interpretar o que vê e os discursos de forma diferenciada do que o 

autor/produtor deseja transmitir. 

 Patrick Charaudeau (2006) chama atenção para o fato de que aquilo que é 

veiculado pela mídia não é uma verdade absoluta: trata-se apenas de uma 

encenação midiática. Segundo o autor, o que é mostrado como real nada mais é que 

um real construído, uma realidade que pode até ser verdade, mas pelo fato de poder 

ser abordado de inúmeras formas diferentes, no momento em que se escolhe uma 

dessas formas, escolhe-se também uma estratégia de significação.  

Para o estudioso, a ação das mídias seria decorrente de pressões internas e 

externas, inclusive, com a própria automanipulação gerada pela concorrência. Os 

veículos passam a mostrar os mesmos assuntos (quando deveriam diversificá-los), 

gerando assim os estereótipos. A solução apontada por Charaudeau (2006) é a de 
                                                           
5 Diego Rodrigues da Silva y Velázquez foi um pintor espanhol, nascido no dia 6 de agosto de 1660, 
em Madrid. Foi considerado o principal artista da corte do Rei Filipe IV da Espanha. 
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que seria responsabilidade do cidadão lutar para que as mídias melhorassem. Desta 

forma, a sociedade teria um poder para lutar por alternativas à padronização dos 

conteúdos. 

 

3.2. CONCEITO DE ESTEREÓTIPO 
 

Diante das leituras realizadas para esta pesquisa, alguns autores, como 

Durval Muniz (2009) observam a construção de uma identidade para o Nordeste e 

para o nordestino. Muitas vezes, é uma visão estereotipada a partir do que se 

observa. Assim é interessante conhecer o conceito de estereótipo e como se dá a 

construção da imagem a partir do olhar do outro. 

É interessante iniciar esta discussão conhecendo o conceito de estereótipo 

que, conforme Lima (1997), o mesmo é um termo advindo do vocabulário tipográfico, 

significando, etimologicamente, uma placa metálica de caracteres fixos. Mas 

atualmente seu significado ganhou conotação psicossocial.  

Assim, essa definição tornou-se mais ampla e complexa. Maroni e Oliveira 

Filha (2008) citam a história da personagem Cinderela como um exemplo de 

estereótipo onde, resumidamente, na história pressupõe-se que a pessoa bonita 

(Cinderela) é boa, e as feias (patroa e filhas) são más. Este é um exemplo que já se 

começa na infância, mas que tem respaldo em grande parte da vida. De tal modo, 

Ferrés (1998, apud MARONI; OLIVEIRA FILHA, 2008), conceitua estereótipo como 

sendo:  

 

(...) representações sociais, institucionalizadas, reiteradas e 
reducionistas. São representações sociais porque pressupõem uma 
visão compartilhada que um coletivo social possui sobre outro 
coletivo social. São reiteradas porque são criadas com base na 
repetição. A palavra estereótipo provém, justamente, da tecnologia 
utilizada para a impressão jornalística, ‘na qual o texto é escrito em 
um molde rígido - na impressão em offset ou de estereótipo - que 
permite reproduzi-lo tantas vezes quanto se deseje’. O estereótipo 
tem, pois, muito desse molde rígido que permite a repetição. A base 
de rigidez e de reiteração, os estereótipos acabam parecendo 
naturais; seu objetivo é, na realidade, que não pareçam formas de 
discurso e sim formas da realidade. Finalmente, são reducionistas 
porque transformam uma realidade complexa em algo simples. 
(FERRÉS, 1998, apud MARONI; OLIVEIRA FILHA, 2008, p. 12-13).  

 



27 
 

Assim como Ferrés (1998, apud MARONI; OLIVEIRA FILHA, 2008), Lima 

(1997) e Jesus (2006) concordam que a introdução desse termo nas ciências sociais 

foi feita por Walter Lippmann numa obra denominada Public Opinion, em 1922. 

Nesta obra eram expostas, segundo Lima (1997), as concepções nacionalistas 

etnocêntricas. A partir de então o termo “estereótipo” se tornou conhecido e 

recorrente na área das ciências sociais especialmente na psicologia social.  

Jesus (2006) afirma que se formam quadros mentais a partir da realidade de 

cada um, onde olhamos de acordo com “o que nossa cultura já definiu para nós e 

tendemos a perceber o que colhemos na forma estereotipada, para nós, pela nossa 

cultura” (LIPPMANN, 1966 apud JESUS, 2006, p. 10-11). Portanto, estereotipar 

pessoas, coisas ou lugares é atribuir-lhes traços que supõem caracterizá-los.  

O que se deve perceber, no entanto, é que estas características atribuídas a 

grupos de pessoas ou lugares não pode ser algo generalizado, é importante 

reconhecer que há diferenças nas partes do todo. É complicado, porém, classificar o 

estereótipo como algo bom ou ruim. “Para alguns, o estereótipo é um contrasenso, 

pois reforça atitudes infundadas e preconceituosas; para outros, ele contém um 

núcleo de verdade, além de economizar tempo ao classificarmos o mundo que nos 

cerca.” (JESUS, 2006, p. 11). 

Para Lima (1997), os estereótipos podem ser classificados do ponto de vista 

cognitivo ou social. No primeiro caso coloca-se em evidencia a construção do 

estereótipo, enquanto que no segundo caso, estabelecem-se categorias aos 

conteúdos. O fato é que muitos estereótipos tem tendência negativa por ser uma 

convicção que generaliza um grupo. Assim, segundo Jesus (2006, p. 13) a função 

social do estereótipo é “legitimar formas de dominação e poder de um grupo sobre o 

outro.” Por isto, há certa tendência deste termo ser algo negativo, pois: 

 

Para que o “nós” sobressaia, é preciso que “os outros” sejam 
depreciados. Isso explica também a dificuldade que se tem de alterar 
um estereótipo, de subtrair sua conhecida inflexibilidade. Ainda há 
que considerar o apoio social que os estereótipos recebem. Há um 
entendimento consensual de que o outro grupo é um bloco 
monolítico e homogêneo, ao contrário do próprio grupo, matizado e 
complexo. Nem mesmo a convivência com o outro apaga o 
estereótipo; se há um membro de outro grupo que não corresponde à 
nossa visão estereotipada, nós o tratamos como uma exceção, um 
caso atípico e os nossos estereótipos permanecem inalterados. 
(JESUS, 2006, p. 13). 
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A autora também considera que a mídia contribui bastante para a formação 

de um estereótipo negativo do Nordeste, reforçando a construção de uma identidade 

fundamentada no eu (no caso os grandes centros como Rio de Janeiro e São 

Paulo), em relação ao outro (Nordeste) de forma a se sobressair nos aspectos 

econômicos e até culturais. Jesus (2006), na sua pesquisa, afirma que 

especificamente as novelas perpetuam estereótipos negativos, e procura identificar 

a formação destes quadros mentais através da linguagem.  

Compreende-se que a mídia dissemina estereótipos de lugares e pessoas, 

assim queira. Principalmente, através da televisão, quando se mostra imagens onde 

Maroni e Oliveira Filha (2008), consideram que os estereótipos visuais são de fácil 

assimilação. É possível reconhecer imagens e ideias simplistas sobre diversos 

aspectos da sociedade, formando símbolos imagéticos que caracterizam e, mais que 

isso, estigmatizam a visão de determinado lugar, nacionalidade, etnia, sexo, etc. 

Mas, é preciso compreender que a construção da identidade pode ocorrer 

sob diferentes discursos de acordo com a classe social e política que o estabelece. 

Pois, a formação cognitiva do ser humano parte das experiências vividas 

cotidianamente, tendo como grande influencia tanto a educação sistematizada como 

os discursos filtrados e retratados pelos diversos meios midiáticos. É inegável, 

portanto, que a identidade de determinado lugar pode ser construída sob diversas 

formas: 

 

Dentre as tentativas de legitimação convém destacar discursos de 
diversos tipos, como a historicização da origem contada em livros, 
até formas mais atuais como o destaque do nacionalismo em 
telenovelas e filmes. Manuel Castells (2000, p. 24) afirma que há três 
formas de construir uma identidade: a legitimadora, estabelecida 
pelas instituições dominantes da sociedade; a de resistência, criada 
por pessoas comuns que se encontram em posições desfavorecidas 
ou dominadas; a de projeto, onde os agentes sociais buscam 
transformar e redefinir sua posição na sociedade com a utilização de 
qualquer material cultural disponível. (VIANA; SAID, 2012, p. 3).  

 

De acordo com Viana e Said (2012), a televisão constrói uma imagem 

unificadora para padronizar uma representação. Estas representações são 

intencionais, “produzidas propositalmente com um fim” (VIANA; SAID, 2012, p.5). 

Assim, a comunicação de massa produz símbolos que representam o real, no 

entanto, de forma mais generalizada, homogeneizando a multiplicidade e 

simplificando a complexidade das formações sociais. A formação de estereótipos e 
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sua disseminação através da mídia causam consequências que vão além da 

formação da identidade, pois: 

 

A disseminação, pelos meios de comunicação de massa, de 
representações inadequadas de estrangeiros, classes sociais e 
outras comunidades é destacada como um sensível problema para o 
processo democrático, cujo desenvolvimento demanda a opinião 
esclarecida de cada cidadão a respeito de questões capitais da vida 
política e social. (FREIRE FILHO, 2004, p. 47).  

 

Ou seja, os estereótipos, claro - que como outras categorias - atuam como 

uma forma de impor um sentido de organização do mundo social. Porém, os 

mesmos impedem a flexibilidade do pensamento mantendo, a certo modo, a 

desigualdade e exploração. (FREIRE FILHO, 2004). Considera-se, portanto, que se 

deve observar e resistir a estes reducionismos, compreendendo que um grupo, seja 

ele qual for, é formado pela diversidade e variedade de características. 

A seleção de elementos, principalmente pelo meio midiático, para 

caracterizar um grupo, é muito utilizada quando quer se formar sua imagem. Vê-se, 

portanto, um bloco único não se considerando particularidades individuais. Maroni e 

Oliveira Filha (2008), afirmam que o pensamento generalizante descomplica as 

interpretações. Além disto: 

 

Como forma influente de controle social, ajudam a demarcar e 
manter fronteiras simbólicas entre o normal e o anormal, o integrado 
e o desviante, o aceitável e o inaceitável, o natural e o patológico, o 
cidadão e o estrangeiro, os insiders e os outsiders, Nós e Eles. 
Tonificam a auto-estima e facilitam a união de todos “nós” que somos 
normais, em uma “comunidade imaginária”, ao mesmo tempo em que 
excluem, expelem, remetem a um exílio simbólico tudo aquilo que 
não se encaixa, tudo aquilo que é diferente. (FREIRE FILHO, 2004, 
p. 48).  

 

Lima (1997) acredita que a construção da imagem do outro é algo muito 

forte, que nem mesmo a convivência apaga. Portanto, em decorrência dos estudos 

realizados para esta pesquisa, considera-se que a mídia tem sim uma grande força 

na construção de estereótipos e a mesma dissemina em massa esta construção do 

real. Em consequência disto, criam-se imagens do real que podem perpetuar 

preconceitos e exclusões.  
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3.3. ANALISANDO O SENSACIONALISMO 
 

Sabe-se que a mídia diante de seus diversos recursos audiovisuais utiliza-se 

de gêneros específicos de acordo com o que deseja representar. Desde quadros 

humorísticos para diversão, assim como o drama e o sensacionalismo para atrair o 

público que se interessa por este tipo de gênero. 

Como esta pesquisa analisa o quadro “De volta pro meu aconchego”, do 

programa do Gugu, nesta parte o trabalho fará uma análise do melodrama e seus 

processos, pois, entende-se que este quadro utiliza-se bastante deste recurso para 

chocar o público e prender a atenção.  

Krasnievicz, Aita e Casali (2009), consideram que atualmente o 

telespectador se atém muito mais a espetáculos de luzes, sons, choros e súplicas 

que mesmo um programa televisivo com conteúdo. Este fato se confirma quando se 

observa a quantidade de programas com este teor. As autoras consideram que por 

este motivo a grande maioria dos programas tende ao sensacionalismo. Para melhor 

compreender o que isto significa, é importante ter-se em mente alguns conceitos de 

sensacionalismo. 

 

Sensacionalismo é um conceito de ampla dimensão, na medida em 
que é utilizado para classificar jornalismo antiético, que tem erros 
editoriais, que é exagerado e que explora as emoções. Enfim, uma 
série de características que não são coerentes e não se enquadram 
necessariamente em uma só categoria, pois é possível prever que 
até jornais ditos sérios estão sujeitos a erros e desvios. (SOUZA; 
FORA, 2010, p.1) 

 

O que se vê, portanto, é que na programação que se utiliza do 

sensacionalismo há um imenso exagero gráfico, temático, linguístico e semântico, 

como afirmam Krasnievicz, Aita e Casali (2009). Deste modo, valorizam-se certos 

elementos de forma desproporcional onde a partir desta valorização ou subtração de 

conteúdos forma-se a imagem que se deseja construir. 

O programa do Gugu é um programa de auditório. Este tipo de programa, 

segundo as autoras citadas anteriormente, é conhecido na televisão brasileira como 

espetáculos que, em sua grande maioria, ridicularizam ou constrangem seus 

participantes.  
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Esses programas de auditório primam pelas sensações sobre a 
consciência, pela emoção sobre o raciocínio. E enquanto a mídia 
ridiculariza as situações cotidianas de pessoas com uns, a sociedade 
assiste a sua exploração como se fosse natural. (KRASNIEVICZ; 
AITA; CASALI, 2009, p. 2).  

 

Para as autoras, esta programação mascara o sensacionalismo com o 

assistencialismo, onde se faz uma associação entre o participante, que consegue 

realizar seu desejo, e o objetivo do programa que é promover a comoção e a 

atenção do público reproduzindo aquilo que as autoras chamam de marketing social. 

Isto é bastante visto no vídeo que será analisado nesta pesquisa. Nota-se que há 

interesse em ambas as partes, onde participantes conseguem seus objetivos em 

troca de que o caso real destes indivíduos seja alvo da mídia sensacionalista. 

As características do melodrama são exemplos perfeitos de forma de 

atração do publico e se identifica com o sensacionalismo mencionado anteriormente. 

Este estilo, segundo Silva (2013) surgiu no contexto da Revolução Francesa que 

atraia as classes mais populares e promovia certa paixão pela virtude oprimida e 

triunfante, como coloca a autora. Portanto,  

 

O gênero se caracteriza em torno do bem e do mal, do oral, do 
excesso estético, dos juízos morais, dos jogos sentimentais, da 
intensificação das virtudes e vícios das personagens, sejam elas 
vilãs ou heróis. Ressalta determinadas características, uma vez que 
a finalidade desta estética é a comoção das audiências, através do 
verossímil, corroborando, desse modo, sua qualidade moral e 
sentimentalista. Sua especificidade é a utilização de música e ação 
dramática, ou seja, os diálogos falados. (SILVA, 2013, p. 2).  

 

Estas características tornam este gênero bem compreensível atraindo 

públicos de todas as classes. No entanto, apesar das inúmeras críticas ao 

sensacionalismo contido neste gênero, Souza e Fora (2010) observam que o mesmo 

está mais presente nos meios de comunicação, assim, vale dizer que há 

espectadores para este tipo de programação. 

Barbosa (2004), afirma que a busca pelo espetáculo é um ponto forte 

atualmente entre os diversos programas da televisão brasileira. Este tipo de 

programação busca conquistar audiência e competir entre si.  

 
 
 



32 
 

A onda popularesca, que mescla reportagens sobre aberrações com 
entrevistas que desnudam por completo a intimidade alheia, ocupa o 
horário nobre da televisão brasileira. É, principalmente, com a 
armado sensacionalismo que os canais de TV tentam conquistar 
audiência e competir com a Rede Globo, que, antes líder absoluta no 
Ibope, enfrenta o avanço da concorrência, perdendo pontos que são 
distribuídos entre três ou quatro canais – SBT, Record, Bandeirantes 
e RedeTV! – dependendo do horário do dia. (BARBOSA, 2004, p.62).  

  

Entre as várias discussões e conceitos abordados para definir 

sensacionalismo, Amaral (2003), utiliza-se uma explicação de fácil compreensão 

quando afirma que nada mais é do que tornar sensacional um fato que em outras 

circunstancias não mereceria tal tratamento. Para a autora, este conceito vem sendo 

aplicado em várias situações que apresentam apelos gráficos, linguísticos, 

temáticos, etc e podem ser acrescentados ainda a “audácia, irreverência, 

questionamento, imprecisão, erro na apuração, distorção e deturpação” (AMARAL, 

2003, p. 134).  

No entanto, não se pode taxar o sensacionalismo como uma coisa má. Ele é 

apenas um recurso utilizado pelos mais diversos meios de comunicação para 

provocar sensações. É um recurso expressivo. O problema é em que situações 

alguns programas utilizam este recurso. Na grande maioria das vezes as práticas 

cotidianas de um personagem real tornam-se o espetáculo, o que pode-se 

interpretar isso como o uso da imagem daquela pessoa unicamente para atender os 

objetivos comerciais da empresa, maquiado pela “ajuda” que o veículo de 

comunicação está oferecendo a “atração”. 

 

O natural e o autêntico da vida das pessoas estão, cada vez mais, ou 
ocupando os espaços que eram reservados para as artes. A vida 
está se tornando arte, uma arte de fácil entendimento. Gabler (1999) 
diz que as artes precisam de certo conhecimento para a sua 
compreensão, requinte e de uma cultura pessoal mais rebuscada, 
enquanto que a vida como forma de entretenimento está ao alcance 
de todos e é do interesse da maioria. (TONDO; NEGRINI, 2009, p. 
4).  

 

Vários momentos da vida de uma pessoa são tomados pela mídia na 

formação de um espetáculo, que ativa as sensações do publico e prende esses 

indivíduos à programação, acompanhando a “novela da vida real” e querendo saber 

como se dá o seu fim. As cenas, afirmam Tondo e Begrini (2009), se disseminam em 
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um jornalismo na forma de entretenimento. O objetivo maior é a busca pelo lucro e a 

tendência de dominar o “mercado espetacular”.  

Porém, atribuir o título se “sensacionalista” ou “melodramático” a qualquer 

programa de TV pode ser uma atitude equivocada. É, de acordo com Amaral (2003), 

reduzir a atividade do programa à manipulação, degradação ou interesse comercial. 

Além de que, caso considere-se que há distorção e manipulação dos fatos 

automaticamente, subtende-se que existe uma forma correta de se anunciar um fato 

ou notícia. Porém, considera-se que a forma certa de narrar um fato depende do 

formato de mídia que se tem e qual o objetivo/público se deseja alcançar. Afinal, “a 

construção do discurso informativo parte de mapas culturais” (HALL et al, 1999 apud 

AMARAL, 2005, p. 3). 

Assim, deve-se ser moderado quanto à utilização do termo 

“sensacionalismo” como sinônimo apenas de coisas ruins. É preciso reconhecer que 

a prática sensacionalista pode tanto estar ligada ao uso de artifícios inaceitáveis à 

ética jornalística, assim como uma estratégia de comunicação relacionada ao 

público a que se fala e de onde se fala. (AMARAL, 2005).  
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4. UMA ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 

4.1. PROGRAMA DO GUGU - DE VOLTA PRO MEU ACONCHEGO 

 

“Agora chegou a hora da emoção no nosso programa”. São com essas 

palavras que o então apresentador, Gugu Liberato, inicia mais uma edição do 

quadro “De volta pro meu aconchego”, veiculado todos os domingos no extinto 

Programa do Gugu, na Rede Record de Televisão. O objetivo do quadro é trazer de 

volta a sua terra natal, famílias que moram longe das suas origens. 

 Cenas de muita tristeza e desespero tomam de conta da tela. A família é 

apresentada apenas como “um casal de desempregados com dez filhos pra criar”, 

sem identificações específicas. A fome, a estrutura da casa e a convivência com os 

ratos são as abordagens sobre a família, com fundo musical ilustrando uma 

profunda melancolia. 

 Percebe-se que com a chegada de Gugu a casa da família, a música triste dá 

lugar a um tema alegre, como se a esperança tivesse surgido do nada. Não seria 

muito dizer que a tomada nos faz lembrar o cinema americano, com cenas de heróis 

que surgem em meio ao que já parecia perdido e reverte tudo.  

 A partir disso, a reportagem faz uma síntese da história da família, onde pode-

se comparar com dezenas de milhares de outros grupos de pessoas que migraram 

do Nordeste “em busca de uma vida bem sucedida na cidade grande”, como avisa a 

voz em off do vídeo.  

Quanto a isso, Durval Muniz (2009) é enfático: 

 

O discurso da estereotipia é um discurso assertivo, repetitivo, é uma 
fala arrogante, uma linguagem que leva à estabilidade acrítica, é 
fruto de uma voz segura e auto-suficiente que se arroga o direito de 
dizer o que é o do outro em poucas palavras. O estereótipo nasce da 
caracterização grosseira e indiscriminada do grupo estranho, em que 
as multiplicidades e as diferenças individuais são apagadas, em 
nome de semelhanças superficiais do grupo. (DURVAL, 2009, p. 22) 

 

Tomando por base esse conceito de estereótipo, Raimundo, nordestino 

participante central do programa foco desta pesquisa, e toda sua família podem ser 

enquadrados como exemplos daqueles nordestinos que saíram das suas cidades 

nortistas na segunda metade do século XX em direção as regiões sulistas do Brasil 
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a procura de emprego e renda. Raimundo é cearense, precisamente da cidade de 

Morada Nova, e quer voltar pra casa, após 21 anos morando na capital paulista. 

Porém, como explica Durval (2009), trata-se de um exemplo de um distinto grupo 

que não pode caracterizar uma generalização. 

Logo à frente, Gugu analisa as condições da família. São dez filhos junto ao 

casal. O apresentador pergunta sobre a estrutura da casa, enfatiza que é pequena, 

que o teto é de lona, fala sobre a higiene sanitária. Enfim, faz uma interpretação 

sobre o que seria o básico para a felicidade da família.  

De acordo com Bauman (2008), esta noção do que seria básico, nesse caso 

segundo a percepção de Gugu, perpassa por uma rede de sentidos que tem suas 

origens em ideais ou modelos estabelecidos pela sociedade, sendo um grande 

agente influenciando os próprios discursos da mídia. 

Voltam às imagens em tom cinzento e o fundo musical melancólico, com 

tomadas de toda família triste, chorando e em cenário de total desânimo. Gugu 

pergunta a Raimundo o motivo pelo qual ele deixou o estado do Ceará para morar 

em São Paulo. “Eu vim trabalhar aqui, como todos vem” é a resposta, o que 

potencializa a interpretação de que trabalhar é algo restrito a região Sul e Sudeste 

do Brasil e que o Nordeste é uma região de ociosidade.  

O apresentador sustenta isso quando completa com mais uma pergunta: 

“Quando vocês voltarem pro Ceará, que amparo... como é que vocês vão viver lá?” 

A indagação é interrompida por Raimundo que é veemente na réplica: “Eu vou pra 

casa da minha mãe trabalhar na roça.” Gugu então finaliza interrogando o 

entrevistado se pelo Ceará existe mesmo as condições de dar dignidade a família. 

De acordo com esse diálogo, não seria demais entender que na realidade há 

uma volta ao passado ultrapassado da economia e sociedade nordestina, que 

remonta a uma região seca e sem perspectivas, da época em que as grandes 

estruturas econômicas se concentravam mais nas regiões do Sul e Sudeste do 

Brasil, principalmente nos anos de 1970. (OLIVEIRA; JANNUZZI, 2005) 

É como se esse discurso, com o exemplo da família de nordestinos, fixasse 

uma realidade passada, descontextualizando o presente dos movimentos 

migratórios. Paiva (2006) fala sobre isso: 
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“Apostamos que a televisão, como um suporte nacional 
privilegiado de arte tecnológica, detém o poder de resgatar as 
imagens, sons e textos da tradição nordestina conferindo-lhes 
uma surpreendente atualidade.” (PAIVA, 2006, p. 6) 

 

Já Kelnner (2001), em A Cultura da Mídia, fala sobre os modelos que a mídia 

constrói e que as pessoas tomam pra si como se fossem verdadeiros e únicos. Ele 

diz que a mídia exerce uma função pedagógica, no sentido de que produz e 

reproduz esses modelos, e muitas vezes as pessoas sequer criticam ou atentam 

para estas questões. 

Um grande espaço de tempo do programa é destinado aos patrocinadores. 

Nota-se claramente neste momento que a programação, além de considerada como 

entretenimento, é de cunho capitalista. O que é normal, pois, entende-se que 

qualquer meio de comunicação “sobrevive” dos anúncios comerciais. Assim, as 

cenas mostram a família, foco do programa, realizando compras, utilizando-se de 

produtos de beleza entre outros.  

A família segue para seu destino, que é uma cidade no interior do estado do 

Ceará. O fundo musical do momento que Gugu e a família de Raimundo está no 

Nordeste, em Morada Nova, região do Vale do Jaguaribe, é uma espécie de xote 

tocado por uma sanfona, o que para muitos é uma característica da região. Assim, o 

apresentador destaca que aquela cidade é conhecida como “Terra do Vaqueiro” e 

segue mostrando imagens relacionadas a esta temática.  

De acordo com Durval Muniz (2009), muitos discursos sobre o Nordeste 

surgiram, no início do século XX, com base no que a “maioria” ouvia falar. Assim, 

foram se construindo estereótipos da região e isto é exemplificado na fala da 

repórter quando a mesma está mostrando à família de Raimundo o museu do 

vaqueiro, este localizado na cidade da família. O diálogo entre a repórter e a família 

é permeado por indagações assim como pela admiração sobre as coisas existentes 

no museu. Neste momento, a mesma olha para uma das crianças e fala:  

 

- E aí Renan, está gostando de conhecer o museu da vaquejada? Vai 
praticar vaquejada agora, por que agora vai virar um cidadão de 
Morada Nova, né? 
- É, vou, né? Vou ver se eu consigo por que eu tenho medo de vaca 
e de cavalo. 

 
E ela insiste:  
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- Mas, aqui vai perder o medo, não tem jeito. Todo mundo da sua 
idade já está começando aqui. 
- É, vou tentar, né?  

 

É importante enfatizar a criação, nestas falas de uma identidade da região 

de quem fala, em oposição à região de que se fala. Ou seja, mesmo o menino 

afirmando ter medo de cavalos e vacas, a repórter, talvez com imagem formada do 

lugar, insiste que o mesmo irá aprender, pois, todos os meninos daquela idade e que 

moram em Morada Nova, já praticavam a vaquejada. Durval Muniz (2009), já atenta 

para isto: 

 

Inventa-se o paulista ou o nordestino, por exemplo, atentando para 

as diferenças entre o espaço do sujeito do discurso e o que ele está 

visitando, ao qual, quase sempre, se impõe uma imagem e um texto 

homogêneo, não atentando para suas diferenças internas. Muitas 

vezes o que se descreve são aspectos, costumes encontrados em 

um Estado ou uma área que são apresentados e descritos como 

“costumes do Norte ou do Nordeste” ou “costumes de São Paulo”. 

(DURVAL MUNIZ, 2009, p. 54-55).  

 

Assim, a repórter segue no museu mostrando o que se considera “coisas do 

norte”. De acordo com Albuquerque Júnior (2009), pintores como Di Cavalcanti e 

Cândido Portinari mostravam, em suas pinturas, a imagem do que incomodava a 

sociedade. “Estes quadros ajudam não apenas a fixar o que seriam temas e 

problemas da região, mas o que seria um estilo e uma visibilidade deste espaço e 

deste país.” (DURVAL MUNIZ, 2009, p. 271). Assim, considera-se que as imagens 

retratadas na reportagem, mostram um pouco do que incomoda o nordestino, que é 

a representação da miséria, de uma família muito grande, como a de Raimundo.  

Gugu leva os pais de Raimundo para encontrá-lo. No momento do encontro, 

é possível perceber claramente a utilização de recursos sonoros, com musicalidade 

triste e tomada da câmera mais lenta, focando o choro da família. Sobre isto, é 

possível reconhecer que:  

 

O processo de espetacularização busca no insólito e na 
extravagância, ingredientes que comovam e manipulem opiniões. O 
compromisso com a realidade defendido pelo jornalismo fica 
mascarado por uma série de técnicas que transformam notícia em 
mercadoria lucrativa. (FIORI, et al, 2011, p. 256). 
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O programa é pautado neste sensacionalismo visível em quase todas as 

cenas. Closes em rostos tensos, músicas sempre em tom menor, vozes em off 

enfatizando algumas situações que ocorrem no decorrer do vídeo. Na sequência, 

Gugu questiona a Viviane, esposa de Raimundo, sobre como é sair de São Paulo e 

chegar ao Ceará. A mesma responde: “Ah, eu estou muito contente, Gugu. Eu estou 

muito feliz. Eu gostei de tudo.” A equipe do programa do Gugu oferece uma casa 

nova para que a família, participante do quadro, possa morar na cidade natal. Ao 

apresentar a casa nova, o vídeo faz um paralelo com a casa que a família morava 

em São Paulo, apresentando as condições precárias da outra casa e ao mesmo 

tempo sugerindo, de certo modo, a ideia de que os nordestinos levam a pobreza 

para São Paulo. Considera-se que estas imagens reforçam os preconceitos sobre o 

Nordeste e sobre o nordestino.  

 

As imagens apresentadas em primeiro plano davam ênfase ao rosto, 
enfatizando as expressões, os gestos e as falas dos sujeitos. Esse 
encadeamento efetivado como efeito de encaixe (palavras e imagens 
ou vice-versa) revela um processo discursivo, inscrito nas relações 
históricas, que expõe a vivência do nordestino em São Paulo como 
um “fracasso” do próprio indivíduo, com sentimento de “culpa” e 
“arrependimento” por ter migrado, e ao mesmo tempo silencia as 
lutas sociais, a exploração do trabalho, o desemprego estrutural, 
apagando outras possíveis interpretações sobre o real da cidade. 
(SILVA SOBRINHO, 2010, p. 2).  

 

Silva Sobrinho (2010), discorre sobre imagens, dizeres e efeitos de sentidos 

e a força material do discurso tendo como foco o programa “De volta pra minha 

terra”, que era apresentado no programa de televisão Domingo Legal, do SBT. 

Programa este semelhante ao quadro analisado nesta pesquisa que é o “De volta 

pro meu aconchego” no Programa do Gugu apresentado na TV Record. O autor 

mencionado anteriormente afirma que o objetivo do programa é proporcionar à 

família uma segunda chance de vida e esta chance seria possível na cidade de 

origem, o que não difere do objetivo do vídeo analisado nesta pesquisa. No 

contexto, o apresentador denota a ideia de que está guiando a família para uma 

inclusão na sociedade a qual não foi possível em São Paulo. 

Gugu passa a mostrar a casa, e além da imagem, o mesmo pergunta à 

família de Raimundo como era cada cômodo da casa que antes viviam. As imagens 

passam juntamente com as falas dos sujeitos além de uma música que denota 

vitória. Assim, Silva Sobrinho (2010), afirma que o entrecruzamento de imagens, 
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com as relações sociais estão subordinados aos processos ideológicos 

pressionando as significações onde:  

 

Os sentidos construídos sobre o migrante nordestino revelam, 
contraditoriamente, os interesses em jogo (conter a migração para 
São Paulo) e ocultam as desigualdades sociais produzidas pelo 
desemprego estrutural, bem como as disparidades entre as cidades 
brasileiras. (SILVA SOBRINHO, 2010, p. 2).  

 

Considera-se, no entanto, que a família, foco do quadro do programa e aqui 

discutido, é de fato uma família humilde, e que vivia em São Paulo em uma casa 

muito simples. Assim como se reconhece que no Nordeste há paisagens secas que 

assolava pobreza e miséria do lugar e da população que ali habita. Porém, a 

questão que se coloca é a construção deste estereótipo a partir de uma 

contraposição à realidade do centro-sul do país. Pois, entende-se que, assim como 

na região Nordeste, os demais estados do Brasil também possuem lugares com 

atraso social e econômico e pobreza. Desta forma, este fato vai além de 

características específicas de uma região, partindo, como coloca Albuquerque Júnior 

(2009) para uma “invenção” ou construção social a partir da visão do outro.  

Assim, o quadro “De volta pro meu aconchego” apresentado por Gugu 

contribui para a perpetuação de um estereótipo já construído sobre o Nordeste e 

sobre os nordestinos. O abandono, atraso e pobreza do Nordeste fixados na 

ideologia de muitas pessoas, fazem prevalecer a ideia de que a região é vítima do 

atraso, mesmo que, por outro lado, este espaço seja diversificado e possua áreas de 

grande desenvolvimento.  

Nos discursos do vídeo também é possível perceber o valores ideais de 

consumo, quando Gugu mostra os objetos da casa identificando-os pela marca. No 

entanto, este não é o foco da pesquisa. O que interessa aqui é o conteúdo moldado 

por imagens, recursos e discursos utilizados pelo programa para representar a 

região Nordeste.  

O que diante de toda a formação do território e do imaginário nordestino, 

pode-se perceber que o programa perpetua o estereótipo já consolidado. Chauí 

(2000, apud ZANFORLIN, 2008), por exemplo, explicita que a própria identidade do 

Brasil foi construída na perspectiva do atraso ou do subdesenvolvimento.  

Analisando o programa “Viramundo” Bernardet (2003, apud ZANFORLIN, 

2008), identifica a criação de um “tipo sociológico”: 
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O “tipo sociológico”, uma abstração, é revestido pelas aparências 
concretas da matéria-prima tirada das pessoas, o que resulta num 
personagem dramático. E para que funcione esse sistema, é 
necessário que da pessoa se retenham os elementos, e apenas eles, 
úteis para a construção do tipo. [...] O tipo com o qual se lida 
condiciona a matéria-prima individual a ser selecionada 
(BERNARDET, 2003, apud ZANFORLIN, 2008, p. 26). 

 

Este tipo também é percebido no quadro “De volta pro meu aconchego”, 

posto que falas, principalmente de Raimundo que é natural do Ceará, a quantidade 

de filhos, a felicidade demonstrada ao conseguir voltar e quando ganha a casa e os 

móveis, tudo isto, são matérias-primas tiradas destas pessoas que “resulta num 

personagem dramático”, como coloca a autora citada anteriormente.  

Seguindo com a análise do programa em questão diante do que é doado à 

família Raimundo, o mesmo observa a casa e os objetos e segue dizendo: “Nunca 

poderia comprar uma televisão dessas. Muito obrigado Gugu! Obrigado meu Deus!”. 

Em um momento, Raimundo pede para cantar uns versos que fez para o programa e 

recita-os:  

 

Vamos embora minha gente 
Já saímos da pior 
De volta ao meu aconchego 
A vida ficou melhor 
Olhando pra o céu azul 
Numa felicidade só 
Muito obrigado Gugu 
Também à TV Record. 

 

Os versos cantados pelo pai da família exprimem o que o mesmo está 

sentindo, assim, repetidos ao final do vídeo, os versos são valorizados por exaltarem 

a figura de Gugu e da TV Record ligando-os a questão da felicidade sentida pela 

família. 

 

Sem pretender articular um discurso de verdade, como o telejornal, a 
teledramaturgia, ao explorar os enredos nordestinos, seduz a opinião 
pública, exibindo os matizes de uma culturalidade nordestina em 
suas dimensões épicas e afetivas, românticas e transgressivas. 
(PAIVA, 2006, p. 2).  
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Pode-se afirmar que a representação estética que se faz do Nordeste, desde 

os primeiros momentos do vídeo, denotam uma região subdesenvolvida, mas, mais 

que isto, a ideia de levar a família de volta para o Nordeste é utilizada como meio 

para, de certa forma, fixar a atenção do telespectador, “e neste sentido, 

relembramos que uma das funções básicas da arte é mostrar as imagens duras, 

insólitas, difíceis, mas de formas extáticas, arrebatadoras, catárticas, fazendo 

amadurecer a consciência estética.” (PAIVA, 2006, p. 3). 

Apesar de se tratar de uma história real, o vídeo trata-se de um 

entretenimento que mais parece uma edição de teledramaturgia que constrói uma 

realidade para prender o telespectador e fazer surgir no mesmo um sentimento de 

pena, tristeza e ao mesmo tempo de querer ver como se dá o final da história.  

Não se pretende, no entanto, ser radical quanto às imagens que se mostram 

do Nordeste e do nordestino. O que se destaca é a homogeneização do espaço e 

dos indivíduos. Assumir uma categoria identitária, como afirma Zanforlin (2008), é 

excluir as várias possibilidades. E não se pode negar que a mídia, nas suas mais 

diversas formas, conforme os autores mencionados, são quase que decisivas na 

massificação de um estereótipo.  

É através da mesma que de veiculam imagens, signos e representações que 

de certa forma são construídos a partir do outro. No caso do Nordeste, como afirma 

Durval Muniz (2009), a representação desta região é “construída” a partir da visão 

do sul/sudeste. O programa remete a um povo que precisa ser ajudado e mantido 

em seu lugar de origem.  

 

A mídia, no seu papel de mediador de sentidos e expressão de um 
grupo detentor de capital financeiro e simbólico, configura-se como 
um meio de transmissão e conformação de representações, algumas 
vezes sustentadas pela falta de conhecimento adequado, outras pela 
redução dos significados a modelos de fácil reconhecimento. 
(ZANFORLIN, 2008, p. 28).  

 

Assim, grande parte da mídia incorpora uma produção e, indubitavelmente, é 

formadora opiniões e visões sobre a população nordestina. Não se pode considerar 

esta construção como certa ou errada. No entanto, pode-se questionar como 

imagens, discursos e o próprio teor do programa são usados para a construção ou 

perpetuação de um discurso uniformizante e estereotipado.  
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O “De volta pro meu aconchego” denota uma tentativa de “ajudar” o 

nordestino a resgatar sua dignidade perdida na “cidade grande”. A região Nordeste 

não pode ser retratada como um todo homogêneo de pobreza, assim como os 

nordestinos que moram em São Paulo não podem ser identificados como 

fracassados, sempre querendo “voltar para sua terra”.  

Não se pode impedir a mídia de retratar a pobreza e o infortúnio de homens 

e mulheres que vão a São Paulo em busca de melhores condições de vida e que 

acabam querendo voltar à cidade de origem. Mas, considera-se que isto deve ser 

tratado com dignidade com um olhar para a diversidade.  

 

O discurso sobre esses sujeitos – trabalhadores afastados da 
produção e tidos pela mídia como sujeitos que “não tiveram sorte” e, 
por isso, “desejam” “voltar” para a “sua terra” – explicita as 
contradições da sociedade brasileira. (SILVA SOBRINHO, 2010, p. 
2). 

 

De tal modo, a indústria midiática detém condições para uma difusão cultural 

e informacional influenciando o imaginário da população e trazendo consequências 

que podem ser negativas ou positivas, dependendo a forma como se utiliza a mídia. 

Assim, distorcer imagens pode causar exclusão social e perpetuação do 

preconceito, tão presente no país. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do que foi estudado sobre a representação do Nordeste através da 

mídia, especificamente no quadro “De volta pro meu aconchego” do Programa de 

Gugu, é possível concluir sucintamente, que a mídia televisiva pode produzir e 

reproduzir identidades de grupos ou lugares, mas, no caso específico deste trabalho, 

a mesma utiliza-se de seus recursos para construir e imagens e estereótipos da 

região foco desta pesquisa.   

As representações midiáticas contribuem para a construção de 

interpretações das identidades dos lugares e pessoas, demonstrando, sob a ótica 

que deseja, os interesses e necessidades de um lugar. Os mesmos apresentam 

perspectivas sociais muitas vezes dissonantes da realidade ou derivadas um 

posicionamento peculiar.  Mais que construírem estereótipos, este tipo de programa 

reforça preconceitos já existentes na sociedade brasileira. 

Muitos lugares tidos como mais desenvolvidos ou considerados superiores 

econômica e tecnologicamente fornecem ideologias prontas a respeito do outro. É 

comum ver produções sejam elas artísticas ou até mesmo científicas oferecendo 

diagnósticos sobre determinadas sociedades. Isto não ocorre diferente no meio 

midiático. Principalmente quando se trata de um contexto capitalista que vê no 

sensacionalismo um comércio vantajoso. De tal modo, a representação de pessoas 

e lugares torna-se objeto central como produtos endereçados às massas populares 

que, ao seu modo, consomem este tipo de mídia. 

Freire Filho (2004) menciona que na grande maioria das vezes tudo aquilo 

que foi ostensivamente excluído se torna conteúdo simbólico do processo de 

estereotipagem. As análises do programa foco desta pesquisa, no caso o “De volta 

pro meu aconchego”, deixa claro que o ponto central desse tipo de programação não 

é o conteúdo informativo. Mas, mais pela projeção de uma cultura através de 

símbolos criados e recriados por instituições de grande força de influencia dentro da 

sociedade e formadores de opinião, como é a televisão.  Faz-se, portanto, um 

mapeamento físico e social e enfatiza-se para o grande público aquilo que deseja 

que permaneça na mente dos telespectadores. Por outro lado, outras produções da 

literatura “marginal”, para usar o termo do autor, que tentam demonstrar sua 

identidade, interesses e necessidades sob uma nova ótica, são vencidas pelo 

grande poder da televisão. 
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Albuquerque Junior (2009) retrata que a construção imagética do Nordeste 

se deu no século XX a partir de discursos políticos sobre a seca, assim como 

também pelas obras de Gilberto Freire. Percebe-se que ainda hoje se utiliza desta 

construção estereotipada para se pautar sobre a vida, cultura e cotidiano nordestino. 

Percebe-se, portanto, que há certa manutenção dessa configuração identitária. No 

imaginário de muitos ainda permanece a ideia de um lugar pobre e tradicional. Estes 

sentidos muitas vezes são obstáculos para novas significações sociais, isto sacraliza 

a região e o seu povo, como também uma nação.  

É importante compreender a sociedade como algo dinâmico. Mesmo que as 

mudanças culturais, sociais, políticas e econômicas sejam lentas, as mesmas 

acontecem. Assim, muitos meios de comunicação resistem a estas mudanças e, em 

consequência, contribuem para que um ideal imaginário construído no século 

passado permaneça presente nos dias atuais. 

Um dos veículos de informação mais presentes no cotidiano dos brasileiros, 

no caso a televisão, é um instrumento poderoso que pode transformar o pensamento 

das pessoas. Deste modo, a transmissão de informações infundadas, ou sob uma 

ótica preconceituosa, pode causar sérios danos à sociedade em se tratando da 

perpetuação do preconceito já existente ou a criação de um modelo social onde vê-

se o outro como o diferente, o feio ou errado. Para autores como Maroni e Oliveira 

Filha (2008), a tendência de construção de estereótipo através da televisão ocorre 

principalmente quando grupos éticos ou especificações regionais são o foco.  

É possível verificar a partir das análises das imagens do programa “De volta 

pro meu aconchego”, a construção de uma imagem do nordestino alegre, mas pobre 

e sofredor e com pouca educação que foi procurar melhorias na capital, no entanto, 

precisa de ajuda para voltar, pois, sutilmente, deixa-se a mensagem que lá, São 

Paulo, não é o lugar destas pessoas sofredoras. 

Buscou-se aqui verificar de que forma a imagem do Nordeste estava sendo 

construída no quadro exibido no programa do Gugu e verificou-se uma apresentação 

simplificada do que é complexo e diversificado. Os discursos, os recursos de vídeo e 

áudio são utilizados estrategicamente para se criar ou “inventar” uma imagem do 

real. Geralmente, os discursos ratificados pelas imagens são considerados como 

verdades onde a sociedade recebe-os subjetivando conceitos e verdades 

nordestinas. Assim, a televisão garante sua marca nas opiniões e até mesmo 

expressões artísticas relacionadas à região e ao seu povo.  
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De tal modo, é possível compreender que as representações do Nordeste e 

do nordestino através do “De volta pro meu aconchego” apresentam uma 

interpretação rasteira e de forma homogênea. São visões equivocadas e que não 

esclarecem as questões sociais e diversidade do seu povo. 

Não se pretende, no entanto, esconder ou mascarar a pobreza da região 

nordestina. O que se coloca em pauta é a apresentação e o sensacionalismo 

mostrando o Nordeste por apenas um viés, provavelmente o olhar burguês, sobre o 

povo pobre e oprimido que precisa voltar para o lugar de onde veio. É importante 

mostrar a pluralidade, as outras verdades. Isto porque, apesar de que a mídia 

sensacionalista atrai telespectadores, a construção desse estereótipo pode levar a 

consequências sociais drásticas como a perpetuação do preconceito e a dificuldade 

de uma convivência harmoniosa com o outro. Assim como também, a manutenção 

desses discursos remete a permanência de uma tradição e manutenção de 

privilégios. O Nordeste, por sua vez, necessita que a mesma mídia que constrói, 

desmistifique estes estereótipos. Que se apresente uma nova imagem, uma nova 

verdade.  

Não há, porém, uma construção identitária que pode-se considerar como 

correta e/ou errada. O que se infere, a partir das análises realizadas neste trabalho, 

é sobre o discurso tradicional, uniformizante e estereotipado. O programa televisivo 

aqui discutido expõe temas de exclusão e o silenciamento de diversos outros que 

poderiam ser explorados. De tal modo, mantêm-se clichês sectários e que 

homogeneízam o lugar.  
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