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RESUMO 

 
As vinhetas são peças publicitárias das emissoras de televisão e, juntamente com as 
chamadas de programação, integram os produtos de intervalo destes veículos. 
Desde sua aparição nos meios de comunicação de massa, a vinheta sofreu diversas 
alterações de ordem estética, temática e estrutural. Atualmente,  ela tem duas 
funções na grade de programação das emissoras: a primeira, de pontuação, 
organizando o conteúdo televisivo, marcando a entrada e a saída do intervalo 
comercial; e a segunda, ligada à autopromoção das emissoras de televisão, 
buscando conquistar e fidelizar o telespectador. As atuais vinhetas do plim-plim, da Rede 
Globo, são bastante significativas para o estudo não apenas da evolução das vinhetas, 
mas também do mercado televisivo brasileiro, que está cada vez mais competitivo. Este 
cenário força as emissoras de TV a criar elos cada vez mais estreitos e emocionais com o 
telespectador. Ao mesmo tempo, as instituições midiáticas têm ocupado um lugar 
cada vez mais central na formação da identidade cultural na contemporaneidade. A 
televisão, em especial, mostra-se como um meio de comunicação bastante influente 
na produção das subjetividades, pois fornece uma série de conteúdos e 
representações que se ligam à formação da identidade nacional. No Brasil, a 
televisão é um meio que ocupa lugar de destaque e a Rede Globo é a maior 
representante desta situação do veículo no país. Através da análise das vinhetas do 
plim-plim, investigamos a estratégia discursiva que a Rede Globo, que percebe e 
coopta símbolos e narrativas da cultura nacional e tradição regional brasileira, para 
montar sua imagem institucional. A pesquisa revela como a Rede Globo se coloca 
como elemento central na vida dos sujeitos, aparecendo como conectivo entre as 
falas dialógicas da esfera pública e privada, expressas nas narrativas das vinhetas. 
Para isso, nos utilizamos das contribuições de pensadores sociais contemporâneos, 
como Gilles Lipovetsky, Anthony Giddens e Zygmunt Bauman e ainda das 
contribuições de Homi Bhabha, Néstor Garcia Canclini, Chris Barker, Stuart Hall e 
Arjun Appadurai, que nos aproximarão mais da perspectiva dos Estudos Culturais. A 
análise gerou quatro categorias básicas das vinhetas do plim-plim, que são: 
Comemorativas/Globo 40 anos; Cultura Brasileira; Centralidade da televisão/Rede 
Globo; Narrativas não-hegemônicas. Estas categorias provaram que a Rede Globo 
se liga aos símbolos e caracteres da cultura nacional e da tradição regional para 
montar seu discurso institucional, além de criar uma imagem de centralidade, seja na 
esfera privada ou na interação dos sujeitos com a esfera pública. Ao mesmo tempo, 
abriu espaço para a ambivalência e ambigüidade em seu discurso hegemônico, na 
medida em que deu lugar a narrativas não-hegemônicas nas vinhetas do plim-plim.  
 
 
Palavras-chave: Identidade Cultural – Cultura Nacional – Televisão – Rede Globo – 
Vinhetas 



 

ABSTRACT 

 
The vignettes are institutional spots of television channels and, together with the TV 
programme announcement spots, compose the art breaks from this media. Since it 
appeared in the mass media, the vignette has suffered many changes in its structure, 
themes and format. These days, it has worked in a double way: first, structuralizing 
TV programming, when indicates the beginning and ending of commercial breaks; 
second, as a promotional ad of television channel itself, aiming to persuade and keep 
the audience. The most recent Rede Globo’s vignettes, called in this study as “plim-
plim vignette”, are very representative for this research, not only because of their 
historical evolution, but also, and much more, because they are linked to the actual 
television market, which is getting more and more competitive. This atmosphere 
forces television channels to create narrower and emotional links with the TV 
consumer. At the same time, mass media enterprises have conquered a central and 
significant role on forming cultural identities on the contemporary era. Specially 
television, which has figured as very influent on helping people to produce their 
subjectivities, providing lots of signs, symbols, themes and many other cultural 
material that are connected with national identity. In Brazil, television occupies an 
outstanding place and Rede Globo is the greatest example to illustrate that condition. 
Through the analysis of plim-plim vignettes, this research investigates Rede Globo’s 
discursive strategy, which realizes and uses symbols and narratives from the 
authentic Brazilian culture in order to build an institutional image. The research 
reveals the way Rede Globo shows itself as a central element on the audience’s life, 
acting like a link between dialogical speeches situated on public and private spheres, 
performed by the vignettes scripts. In order to obtain that, we made use of the 
contributions of many authors on social studies, such as Gilles Lipovetsky, Anthony 
Giddens and Zygmunt Bauman, and also Homi Bhabha, Néstor Garcia Canclini, 
Chris Barker, Stuart Hall e Arjun Appadurai, who will help us to approximate this 
analysis of Cultural Studies. The research resulted on four categories, which are: 
commemorative/Globo’s 40th anniversary; Brazilian Culture; Television/Rede Globo’s 
centrality; Non-hegemonic scripts. These categories proved that Globo is related to 
most of symbols and cultural representative elements of Brazilian Culture and 
regional tradition in order to build its institutional discourse. It also showed us that 
Globo tries to create an image of centrality, on private sphere and on the interface 
between the citizen and the public sphere. At the same time, the TV channel opened 
its hegemonic discourse to ambivalence and ambiguity when accepted non-
hegemonic scripts on plim-plim vignettes.  
 
 
Keywords: Cultural Identity – National Culture – Television – Rede Globo – 
Vignettes 



 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 – Anúncio de revista dos 20 anos do Criança Esperança  27 
Figura 2 – Iluminura tomando toda a página com vinheta. Data de origem 
não identificada 

 39 

Figura 3  – Iluminura com texto e vinheta. Data de origem não 
identificada 

39 

Figura 4 – Crônica de D. João I, de Fernão Lopes (Lisboa, Arquivo 
Nacional da Torre do Tombo), com ilustração e vinheta. 

41 

Figura 5 – Vaso Grego 41 
Figura 6 – Cartaz do filme The Man With the Golden Arm, 1955. Design: 
Saul Bass 

43 

Figura 7 – Cartaz de  Vertigo, 1958. Design: Saul Bass 43 
Figura 8 – Quadros da vinheta do filme Vertigo 44 
Figura 9 – Indiozinho - Logo TV Tupi 45 
Figura 10 – Vinhetas de Mário Fanucchi, para a TV Tupi. Década de 
1950 

45 

Figura 11 – Quadros da vinheta do programa Planeta dos Homens 47 
Figura 12 – Logo Jornal Hoje (Rede Globo) 50 
Figura 13 – Logo Jornal Nacional (Rede Globo) 50 
Figura 14 – Logo Jornal da Globo (Rede Globo) 50 
Figura 15 – Logo Globo Repórter (Rede Globo) 50 
Figura 16 – Quadros da vinheta promocional da Rede Globo - 1969 51 
Figura 17 – Quadros da vinheta promocional TV Excelsior – década de 
1960 

51 

Figura 18 – Quadros da vinheta promocional rede Globo – década de 
1970 

52 

Figura 19 – Quadros da vinheta 20 anos Rede Globo 52 
Figura 20 – Logo 25 anos Rede Globo 52 
Figura 21 – Quadros da vinheta 30 anos Rede Globo 52 
Figura 22 – Evolução da marca da Rede Globo 53 
Figura 23 – Vinheta com slogan – Rede Globo 53 
Figura 24 – Quadros da vinheta promocional Rede Globo – anos 2000 53 
Figura 25 – Quadros da vinheta do Fantástico – década de 1980 54 
Figura 26 – Quadros da vinheta promocional da Rede Globo, da década 
de 1980 

56 

Figura 27 – Quadros da vinheta do plim-plim Esporte e Transformação 
Social, de Zappa 

57 

Figura 28 – Quadros de vinheta Cidadania (Cambito), de Otávio Rios. 57 
Figura 29 – Quadros da vinheta “Animais” da MTV 59 
Figura 30 – Três seqüências de quadros das vinhetas da MTV 59 
Figura 31 – Quadros da SUP Godard 61 
Figura 32 – Quadros de umas das peças da campanha para as Eleições 
2006 

61 

Figura 33 – Vinheta Um país mais justo (Cambito) 81 
Figura 34 – Vinheta Anti-tabaco - Cambito 81 
Figura 35 – Quadros da vinheta Cultura a Gente vê por aqui, de Zappa 83 
Figura 36 – Vinheta Use o Cinto, de Zappa 99 
Figura 37 – anúncio americano dos aparelhos de TV Motorola 106 



 

Figura 38 – Quadros da vinheta Fotografia 107 
Figura 39 – Quadros da Vinheta Parece que foi ontem 107 
Figura 40 – Elenco de Beto Rockefeller 110 
Figura 41 – Quadro da Vinheta 40 anos sentado, de Carluca 139 
Figura 42 – Quadro da Vinheta Bienal SP, de Ziraldo 140 
Figura 43 – Quadros da vinheta Raça, de Sinfrônio 140 
Figura 44 – Quadros da vinheta Metamorfoses 143 
Figura 45 – Quadros da vinheta Coisas do Brasil 144 
Figura 46 – Quadros da vinheta Mestre Vitalino 145 
Figura 47 – Quadros da vinheta Quarup 145 
Figura 48 – Quadros da vinheta Árvore 148 
Figura 49 – Frame final da vinheta  Evolução 148 
Figura 50 – Quadros da vinheta Parece que foi ontem 149 
Figura 51 – Quadros da vinheta A gente se vê por aqui 150 
Figura 52 – Quadros da vinheta A Briga 151 
Figura 53 – Quadros da vinheta Capacete 151 
Figura 54 – Quadros da vinheta Placas 152 
Figura 55 – Quadros da vinheta Armas Não! 153 
Figura 56 – Quadros da vinheta Toda criança tem direito à escola 153 
Figura 57 – Quadros da vinheta Pare 155 
Figura 58 – Quadros da vinheta Leitura 157 
Figura 59 – Quadros da vinheta Super Velhinha 159 
Figura 60 – Quadros da vinheta Faxina Ética 160 
Figura 61 – Quadros da vinheta Prevenção 161 
Figura 62 – Quadros da vinheta  Copa do Mundo 162 
 

LISTA DE QUADROS  

Quadro 1 – Decomposição do slogan em núcleos de significação 133 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

Gráfico 1 – Composição da programação 1 – Rede Globo 62 
Gráfico 2 – Composição da Programação 2 - Rede Globo 63 
Gráfico 3 – Composição da Programação 3 - Rede Globo 63 
Gráfico 4 – Composição da Programação 4 - Rede Globo 63 
Gráfico 5 – Penetração da TV no Brasil (sexo) 64 
Gráfico 6 – Penetração da TV no Brasil (faixa etária) 64 
Gráfico 7 – Penetração da TV no Brasil (classe econômica) 65 
Gráfico 8 – Share de audiência nacional das redes 119 
Gráfico 9 – Participação dos meios no investimento publicitário – 2001 128 
Gráfico 10 – Participação dos meios no investimento publicitário – 2003 129 
 
LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 – Números de emissoras comerciais por rede 118 



 

SUMÁRIO  

1 INTRODUÇÃO........................................................................................ 15 
2 Produtos de intervalo: como a lógica da sedução publicitária vira 

metalinguagem na TV........................................................................... 23 
 2.1 Autopromoção: do varejo à propaganda institucional das 

emissoras de TV..................................................................................... 23 
 2.2 Os produtos de intervalo: propaganda institucional das emissoras 

de TV....................................................................................................... 25 
 2.3 Produtos de intervalo como meta-mercadorias: o discurso sobre o 

próprio discurso....................................................................................... 29 
 2.4 Chamadas de programação.............................................................. 33 
 2.5 Vinhetas: dos livros bíblicos à animação politizada.......................... 37 
 2.5.1 Aparição e metamorfose da vinheta televisiva............................... 38 
 2.5.2 Vinhetas do plim-plim..................................................................... 55 
 2.6 As vinhetas do plim-plim na grade de programação......................... 62 
3 A identidade cultural e a mídia: aspectos balizadores...................... 66 
 3.1 Pós-Modernidade: estabelecendo novos pontos cardeais............... 70 
 3.2 As culturas nacionais. Ou como a unidade se dá pela diferença... 74 
 3.3 Hibridismo e narrativas não-hegemônicas..................................... 78 
 3.3.1 Alô, alô, brasileiro. Aqui, quem fala?.............................................. 85 
 3.4 Mídia e Identidade: TV espelho meu, diz-me quem sou eu?............ 94 
4 Imagens a granel: yes, nós temos antenas........................................ 104 
 4.1 TV: uma conexão EUA-EUROPA-AMÉRICA LATINA...................... 105 
 4.2 TV no Brasil: de pioneiros visionários às transações milionárias...... 108 
 4.2.1 O caso Globo: das benesses da hegemonia às ameaças da livre 

concorrência............................................................................................ 118 
 4.3 TV e publicidade: meio e fim............................................................. 128 
 4.3.1 As emissoras de TV: mercadorias de consumo............................. 131 
5 Lendo códigos culturais: uma análise das vinhetas do plim-plim... 137 

5.1 Comemorativas/Globo 40 anos......................................................... 138 
5.2 Cultura brasileira............................................................................... 140 
5.3 Centralidade da Televisão/Rede Globo............................................ 147 
5.4 Narrativas não-hegemônicas............................................................ 154 

 5.5 Ausências.......................................................................................... 162 
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS.................................................................... 164 

REFERÊNCIAS....................................................................................... 169 
APÊNDICES...........................................................................................  

Apêndice A – Entrevista com Diretor de Propaganda da Rede 
Globo................................................................................................ 178 
Apêndice B – Entrevista com Cartunistas – Ziraldo......................... 181 
Apêndice C – Entrevista com Cartunistas – Rios............................. 183 
Apêndice D – Entrevista com Cartunistas – Zappa.......................... 185 

ANEXOS   
Anexo A – Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962........................... 187 
Anexo B – Decreto nº 88.067, de 26 de janeiro de 1983................. 189 
Anexo C – Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963................ 191 
Anexo D – Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997.............................. 192 



 15 

1 Introdução 

 

As vinhetas são elementos muito antigos na história da criação artística 

humana. Primeiramente apareciam em livros bíblicos, passando a manuscritos, 

objetos de decoração e até na arquitetura. Passaram então pelo cinema, pelo rádio 

e, finalmente, pela televisão. Desde suas primeiras aparições nos meios de 

comunicação de massa, a vinheta tem sofrido inúmeras alterações de ordem 

estrutural, estética e funcional. Já no rádio, no início da década de 1960, passam a 

figurar por determinação governamental, porém apenas com a função de identificar a 

emissora para os ouvintes. Parte por influência da entrada de novas tecnologias no 

mercado televisivo, parte em função das próprias contingências deste ambiente 

mercadológico, as vinhetas passaram de simples ornamentos de programas 

televisivos para figurar entre as próprias atrações televisivas, funções que não são, 

entretanto, excludentes. Assim, identificamos que: 

 

i) a vinheta é um elemento que organiza o conteúdo televisivo, pontuando 

entrada e saída dos breaks comerciais;  

ii) a vinheta é também um elemento de autopromoção da emissora, servindo como 

uma peça publicitária institucional, buscando conquistar e fidelizar o telespectador. 

 

No primeiro caso, incluem-se vários tipos de vinhetas, como fantasiosa, 

promocional e de mídia, todas com a função de abrir ou encerrar os programas 

televisivos ou ainda marcar a entrada de quadros que constituem os roteiros destas 

atrações. Na segunda função, incluem-se as atuais vinhetas do plim-plim, que além 

de marcarem a entrada e saída dos breaks comerciais, são peças que levam 

conteúdos explícitos e implícitos que marcam um posicionamento mercadológico da 

Rede Globo. Assim, as vinhetas do plim-plim, em formato de cartoon e utilizadas 

apenas em filmes e séries especiais exibidas pela Rede Globo são elevadas à 

categoria de atração televisiva e não apenas de embalagem dos programas, já que 

trazem consigo temáticas de forte cunho social e político.  

Já reconhecemos que esta alteração estrutural da vinheta foi possível à medida 

que a tecnologia, aplicada à linguagem televisiva, serviu de recurso criativo para os 

elaboradores das vinhetas, como o videotape, o cromakey, a computação gráfica e 
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tantas outras técnicas que, incorporadas à produção das vinhetas, conferiram-lhe 

novas concepções estéticas. Porém, fundamentalmente, as vinhetas e demais 

produtos de intervalo (como as chamadas de programação), assumirão um novo 

papel no cenário televisivo, justamente em função das contingências que o 

mercado sofrerá. Os produtos de intervalo, juntamente com outros programas e 

ações empreendidas pelas emissoras de televisão fora das telas, serão 

representativos da imagem institucional da emissora frente à concorrência e ao 

próprio telespectador, cada vez mais disputado, já que a audiência sempre foi a 

base de sustentação e garantia de maiores investimentos publicitários, fonte de 

sobrevivência dos canais televisivos.  

O fato de as atuais vinhetas do plim-plim serem hoje essenciais para a 

programação televisiva e para o posicionamento da emissora, despertando o 

interesse de estudos mais aprofundados, se liga fortemente à posição que os meios 

de comunicação assumiram no contexto social global. Na sociedade em que a posse 

de informação pode significar poder e na qual as relações sociais, econômicas e 

políticas estão cada vez mais globalizadas, mais e mais interdependentes e 

constantemente deslocadas, as instituições midiáticas assumem um papel 

relativamente vigoroso. Na era pós-moderna, compreendemos categorias como 

tempo e espaço de uma maneira significativamente diferenciada de épocas 

anteriores, o que contribui bastante para a mudança no modo como construímos 

identidades (individual e coletiva), que por sua vez estão cada vez mais 

fragmentadas. A relação do sujeito, antes baseada na confiança plena, com as 

várias instituições sociais e o Estado, por exemplo, experimenta uma menor 

relevância na pós-modernidade. Esta lacuna será preenchida pelas instituições 

midiáticas, proliferadoras de imagens de mundo que serão em grande parte 

responsáveis pela visão que temos de nós mesmos. Em relação à força das 

instituições midiáticas e sua relação com o consumo simbólico, Canclini (2001, p.14) 

destaca que quando as funções do Estado desaparecem, as corporações privadas 

assumem esse papel e a sociedade civil passa a consumir como um ato de 

efetivação da cidadania. As identidades se organizam, então, mais em função de 

símbolos midiáticos do que em função de símbolos nacionais. Ali nos reconhecemos 

e, ao mesmo tempo, sofremos diretamente a influência dessa representação, na 

visão que temos de nós mesmos e na realidade que nos circunda. Mais que nos 

fornecer materiais culturais que servem para montar nossas identidades, a mídia, 
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especialmente a televisão, tem agido diretamente na exposição de temas de 

interesse geral, portanto relativos à esfera pública. Além de expandir o alcance da 

esfera pública, trazendo-a para dentro dos lares do cidadão, a televisão tem 

influenciado as decisões concernentes às esferas privadas do indivíduo. Porém, 

afirma Barker: 
nós produzimos várias descrições de mundo e utilizamos aquelas que nos 
parecem mais adequadas a nossos objetivos. Dispomos de um sem número 
de vocabulários, pois temos um sem número de objetivos. As perguntas 
cruciais são: que descrições preenchem melhor nossos objetivos e a quem 
pertencem as descrições que contam como “verdadeiras”? (BARKER, 2003, 
p.248, tradução nossa, grifo do autor). 

 

Adotando a perspectiva dos Estudos Culturais, entendemos a cultura como 

um lugar de disputas, portanto, lugar em que se dão afinidades e confrontos que 

geram materiais culturais de toda ordem. A idéia de uma cultura nacional 

homogênea, por exemplo, é fruto desse campo de negociações da cultura, servindo 

de cimento social a fim de fazer agir uma série de indivíduos, diferentes em suas 

acepções, desejos e competências, em torno de uma mesma meta. As diversas 

descrições de mundo, conforme explicitou a autora acima, serão dadas também, em 

boa media, pela mídia, que através de suas produções culturais, alimentará 

aspirações latentes em cada um dos sujeitos e grupos sociais, através das 

representações de que faz uso para montar suas narrativas. A globalização, ao 

mesmo tempo em que homogeniza uma série de conteúdos, também dá lugar a 

inúmeras reivindicações de ordem particular, nascidas nos microgrupos que povoam 

o globo, que mesmo em migração, continuam parcialmente ligados às suas tradições 

e filiações identitárias de origem. Estas audiências migratórias (APPADURAI, 2001) 

terminam por exigir reconhecimento por parte dos meios de comunicação, o que 

significa dar a elas conteúdos condizentes com suas expectativas, ou seja, que 

correspondam a suas identidades culturais. Wolton parece no fornecer afirmações 

que atestam esta idéia:  

 
A televisão é a única atividade compartilhada por ricos e pobres, pela 
população urbana e rural, por jovens e velhos. Isso acontece não pela 
tecnologia, mas pelo fato de que os programas são destinados a todas 
essas categorias. Essa virtude única se deve ao conteúdo. É um papel 
social fundamental, desde que todas as categorias sociais se identifiquem 
com o que vêem na televisão. (A DIVERSIDADE..., 2006, p.84) 
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Segundo Martín Becerra1, o crescimento da necessidade de vozes 

(diversidade) força o crescimento dos atores sociais na mídia que sejam 

efetivamente autônomos, uma situação ainda incipiente na América Latina que, com 

exceção do Chile, Argentina e Colômbia, tem um grupo de operadores midiáticos no 

mercado televisivo ainda bastante reduzido.  

Para milhões de pessoas, a TV é o principal meio de informação, cultura e 

distração e, no Brasil, essa centralidade do veículo é marcadamente identificável, 

conforme nos alerta Bucci: 
a TV une e iguala, no plano do imaginário, um país cuja realidade é 
constituída de contrastes, conflitos e contradições violentas. A TV conseguiu 
produzir unidade imaginária onde só havia disparidades. Sem tal unidade o 
Brasil não se reconheceria Brasil. (BUCCI, 2004, p.222) 

 

A lógica do mercado dos bens materiais, fundada no capitalismo avançado, 

se impôs à lógica de gestão da comunicação e, assim, os veículos viram produtos 

que devem estar inseridos na mesma lógica. A centralidade do consumo organiza, 

portanto, os conteúdos televisivos, e as próprias emissoras são tratadas como 

marcas. Recentemente, uma pesquisa realizada pela Brand Finance (uma empresa 

de consultoria que, para esta pesquisa, entrevistou cinco mil pessoas), destacou as 

quinhentas marcas mais fortes do Brasil. O resultado apontou que a Globo ficou em 

primeiro lugar, com índice de 85,5% das indicações. A marca ficou na frente de 

outras empresas mundialmente famosas, como a Coca-Cola, Mc Donald's, Nike, 

Nestlé, Sony, BMW e Skol, que ficaram entre os dez primeiros colocados. Entre os 

atributos que determinam a força da marca, critério utilizado para a classificação, 

estão o reconhecimento espontâneo, preço, confiança e reputação 2.  

Convém observar as palavras de Hamburger (1998, p.445): “a Rede Globo é 

apontada como um dos poucos conglomerados que estariam a ameaçar a 

heterogeneidade cultural e a auto-determinação dos povos”. Deve-se levar em 

consideração que a Rede Globo estabeleceu-se, em virtude de diversos processos 

políticos e econômicos, como instituição midiática hegemônica no país – a ponto de 

sua história estar intimamente relacionada ao projeto de formação do imaginário de 

cultura nacional, no qual esta emissora exerceu papel central. Esta hegemonia da 

Rede Globo, como maior representante dos veículos de televisão no Brasil, é 
                                                 
1 Informação fornecida pelo Professor Martín Becerra, no VIII Congresso Latino-americano de 
Ciências da Comunicação – ALAIC, em São Leopoldo (RS), Brasil, em julho de 2006.  
2Meio e Mensagem on-line. <http://www.meioemensagem.com.br/novomm/br/> Acesso: 19 dez. 2006. 
 



 19 

sustentada em bases econômicas, políticas e culturais. Desde o início de suas 

atividades no Brasil, em 1965, a Rede Globo pretendia ter alcance nacional, e, em 

função de acordos com grupos estrangeiros – embora fosse proibido pela legislação 

vigente do setor – reuniu o capital necessário para entrar na concorrência detendo 

os melhores equipamentos e excelentes profissionais à sua disposição. Além disso, 

a Rede Globo estabeleceu fortes alianças com o Governo Militar que, à época, 

enxergava na televisão o meio de comunicação mais propício à divulgação de uma 

ideologia nacional coesa e favorável às pretensões totalitárias do Estado, que além 

de controlar as concessões de funcionamento da TV, também era um dos maiores 

financiadores do mercado de bens simbólicos do país. Como veremos ao longo 

deste estudo, aliando sua soberania técnica, a garantias políticas logo de início, a 

Rede Globo garantiu retornos financeiros que lhe deram condições de continuar 

trilhando o mesmo caminho até os dias atuais. A princípio, não seria nenhum 

problema ter um veículo de televisão forte e hegemônico na sociedade brasileira não 

fosse a fragilidade dos meios que hoje dispomos para exercer nossa cidadania e, 

mais ainda, não fosse o cenário do mercado televisivo tão concentrado e pouco 

acessível às diversas vozes, ao contrário do que deveria acontecer em sociedades 

multiculturais como a nossa. Mas, “a propósito, não será exatamente esta a função 

da crítica, enxergar problemas onde aparentemente se apresentam soluções?” 

(BUCCI, 2000, p.7).  

Através da análise das vinhetas do plim-plim, interessa-nos investigar a 

estratégia discursiva que a Rede Globo empreende, isto é, como a emissora 

percebe e coopta símbolos e narrativas da cultura nacional brasileira, bem como as 

representações da tradição regional, para montar seu discurso institucional. Também 

é de interesse desta pesquisa observar como a Rede Globo se coloca como 

elemento central na vida dos sujeitos, aparecendo como conectivo entre as falas 

dialógicas da esfera pública e privada, expressas nas narrativas das vinhetas. 

Observando as vinhetas do plim-plim e sua metamorfose temática e estética ao 

longo dos anos, bem como a função que adquiriam recentemente, nosso olhar se 

encaminha para algumas hipóteses:  

 

• a Rede Globo capta e se apropria dos significados imanentes dos símbolos 

da tradição regional e nacional, o que em certa medida configura o imaginário 

popular e a identidade nacional já estabelecidos no Brasil;  



 20 

• a Rede Globo, através do eixo temático das vinhetas e da expressão de 

valores de aprovação e punição dos personagens destes produtos de 

intervalo, pretende divulgar e estabelecer determinados comportamentos. 

Com isso, busca estabelecer-se como indicativo do que é correto e incorreto 

tanto na esfera pública quanto na esfera privada dos sujeitos; 

• como instituição midiática hegemônica, a Rede Globo se apropria de nuances 

e particularidades da tradição cultural do país e cria efeitos de sentido que 

são igualmente hegemônicos.  

 

Portanto, fazem parte do corpus desta pesquisa as vinhetas do plim-plim, 

produzidas e veiculadas pela Rede Globo entre os anos de 2004 e 2005, de autoria 

de diversos artistas brasileiros, que participaram das produções através de convite 

da emissora ou inscritos no concurso que ela mesma promove. Para empreender a 

pesquisa, vamos nos utilizar da metodologia constante nos Estudos Culturais, que 

tanto privilegia a descrição mais formalista do objeto, quanto investiga as condições 

de produção dos objetos culturais. Assim, pretendemos uma análise de cunho mais 

dialético, considerando as relações de poder imbricadas tanto na leitura das formas 

de cultura, quanto nas formas de produção e reprodução cultural. Para isso, nos 

utilizamos das contribuições de pensadores sociais contemporâneos, como Gilles 

Lipovetsky, Anthony Giddens e Zygmunt Bauman, a fim de delimitar melhor os 

aspectos que se ligam ao sujeito contemporâneo, bem como o novo contexto em 

que se dão as construções de identidade, conforme descrevemos parcialmente 

acima. Também serão necessárias as contribuições de Homi Bhabha, Néstor Garcia 

Canclini, Chris Barker, Stuart Hall e Arjun Appadurai que nos aproximarão mais da 

perspectiva dos Estudos Culturais, para a investigação aqui proposta.  

Pra responder às perguntas motivadoras desta pesquisa, bem como verificar a validade 

das hipóteses levantadas, buscamos atingir os seguintes objetivos específicos:  

 

a) identificar e categorizar as vinhetas diante do cenário mais amplo e atual do 

mercado televisivo atual; 

b) identificar e relacionar as estratégias utilizadas pela Rede Globo para 

estabelecer um discurso hegemônico diante de seu público-alvo; 

c) entender os elementos constitutivos e processos de formação da identidade 

nacional brasileira; 
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d) observação e análise das marcas culturais: tipo de linguagem e formato, 

estereótipos/personagens (roupas e acessórios), cenários e temas abordados 

nas vinhetas; 

e) analisar a ordenação da interdiscursividade e, em especial, o tipo de 

conectividade existente entre os valores da identidade nacional e o discurso 

institucional da Rede Globo; 

f) observar que valores são considerados positivos e negativos pela Rede 

Globo, que por sua vez revelam uma visão de mundo da emissora. 

 

As respostas para estes objetivos fo ram dadas ao longo dos capítulos 

constantes nesta pesquisa e, a partir da observação mais cuidadosa do corpus, 

percebemos que as vinhetas do plim-plim se encontravam em quatro categorias 

básicas, a saber: Comemorativas/Globo 40 anos; Cultura Brasileira; Centralidade da 

televisão/Rede Globo; Narrativas não-hegemônicas.  

As três primeiras categorias de vinhetas atestam claramente a pretensão 

hegemônica da Rede Globo, tanto pelo fato de ela se utilizar dos símbolos 

constantes no imaginário nacional e da tradição regional para montar um discurso 

institucional, criando uma relação mais profunda com o telespectador, quanto pelo 

fato de todo o tempo mostrar-se como presente na esfera privada e pública dos 

grupos sociais, reafirmando sua centralidade. Porém, a última categoria mostrou-se 

dissonante das primeiras ao apresentar-se como sinal de ambivalência no interior do 

discurso hegemônico da Rede Globo. Para os Estudos Culturais, no entanto, esta é 

uma característica inerente às produções e representações culturais pós-modernas, 

dado seu alto grau de hibridização. Em se tratando de uma instituição midiática 

como a Rede Globo, este movimento de incluir narrativas não-hegemônicas em seu 

discurso institucional nos parece mais uma tentativa de criar mais e mais 

mecanismos de filiação entre a emissora e os diversos grupos sociais do que uma 

efetivação da política multicultural democrática.  

Através do estudo das estratégias que a Rede Globo faz uso para produzir 

sentido, temos um panorama de como instituições midiáticas, de caráter hegemônico 

na sociedade brasileira, percebem e fazem uso de símbolos da identidade nacional 

e, utilizando um formato leve, tendente ao humor, realizam um movimento de 

tradução cultural, materializados em produtos de autopromoção, como meio de 

massificação de sua imagem.  
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Além disso, os produtos de intervalo têm ganhado uma freqüência 

significativa na grade de programação das emissoras, sendo repetidos 

massivamente nos intervalos comerciais. A repetição gera, portanto, o hábito e a 

introjeção das mensagens, configurando as vinhetas como uma fonte rica de 

estudos. Não apenas a Rede Globo assume essa posição, também a MTV (como 

veremos neste trabalho) e ainda as demais emissoras compreendem e assumem a 

importância das vinhetas como peças representativas de sua imagem institucional. 

Essa posição também invoca o entendimento, por parte das emissoras, de que o 

intervalo comercial é também uma de suas atrações, como os programas, novelas, 

filmes, etc.  

Apesar de sua importância e grande volume de produção e veiculação, e de 

terem, a cada dia, mais profissionais especializados na sua criação e produção, não 

há um saber sistematizado acerca destes produtos. Este fato nos leva a crer que o 

presente estudo servirá de apoio teórico àqueles que se debruçam na análise, 

criação e produção das vinhetas televisivas e, ainda, àqueles que se interessam 

pelo papel da televisão na formação da identidade nacional.  

O título desta dissertação apresenta, portanto, uma analogia que explora as 

atribuições do espelho, e ainda a relação que os seres humanos estabelecem com 

este objeto. Assim, procuramos explorar a relação entre a produção cultural 

televisiva e as características do público, na medida em que a televisão busca 

representar os telespectadores a fim de criar laços cada vez mais estreitos com ele.  

A televisão tem uma potencialidade transformadora, pois quase que 

invariavelmente, a imagem de feedback que temos quando de frente para o espelho, 

provoca reações na tentativa de modificar a imagem que temos de nós mesmos. Por 

operar com base na verossimilhança da realidade, temos a impressão de que o 

espelho pode ser tomado como a própria realidade, porém devemos ter em mente 

que aquela imagem espelhada será sempre uma representação e não a realidade 

em si. 
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2 Produtos de intervalo: como a lógica da sedução publicitária vira 

metalinguagem na TV 

 

2.1 Autopromoção: do varejo à propaganda institucional das emissoras de TV.  

 

Neste capítulo, interessa-nos investigar os formatos, características e funções 

destes produtos de intervalo, especialmente produzidos e veiculados pelas 

emissoras de TV, com maior interesse na vinheta, tendo em vista que tomamos 

como corpus desta pesquisa as vinhetas plim-plim, da Rede Globo. Porém, entender 

as vinhetas, suas transformações ao logo do tempo do ponto de vista de formato e 

funções, significa entender igualmente os breaks ou comerciais televisivos, dos 

quais as vinhetas fazem parte e, portanto, observar um pouco as origens da 

publicidade na TV. Estes aspectos servirão de base para compreender o papel e as 

características que as vinhetas foram adquirindo ao longo da atividade da televisão 

no Brasil.  

Mais que propriamente o conceito de intervalo, interessa-nos a função que 

este desempenha na grade de programação, onde separa o programa em exibição 

(atração da emissora) das mensagens dos anunciantes, isto é, os comerciais. 

Genericamente, poderíamos dizer que o que faz parte do intervalo não é 

considerado “fala” da emissora, ou seja, não pode ser atribuída a ela a autoria do 

conteúdo veiculado neste espaço. Isto poderia ser considerado verdade absoluta até  

o momento em que tanto o anunciante quanto a própria emissora passaram a 

investir em novos formatos para criar uma relação com seus espectadores.  

Nos primeiros anos da TV, as agências de publicidade desempenhavam um papel 

central na relação veículo/anunciante. Algumas agências de publicidade 

internacionais, a exemplo da J.W. Thompson e McCann Erikson, sediadas no Brasil 

(vindas em função da instalação de multinacionais no Brasil, como Ford, Lever, 

Nestlé e Colgate-Palmolive), preparam o texto e chegam até a dirigir os programas, 

interferindo diretamente no conteúdo, de acordo com os interesses dos 

patrocinadores: “produziam programas noticiosos, de auditório ou telenovelas, e os 

ofereciam aos canais de televisão já com as inserções dos anúncios publicitários” 

(LIMA; CAPARELLI 2004, p. 65). Como vimos, os programas (incluindo telejornais) 
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eram batizados pelos anunciantes, o que hoje conhecemos como patrocínio, através 

da chancela do “oferecimento”.  

A outra maneira possível de anunciar nos primeiros anos da TV era através 

da garota-propaganda, que apresenta os produtos dos patrocinadores ao vivo. 

Havia um set preparado especialmente para o produto e enquanto a garota-

propaganda, a dinamizadora dos comerciais (FREDERICO, 1982, p.85), falava 

sobre o produto do anunciante, havia troca de cenários e de figurinos do programa 

que estava sendo exibido. Este tipo de propaganda é o que conhecemos hoje 

como merchandising, bastante comum nos programas femininos e de auditório, 

sobretudo nos mais populares.  

Até meados da década de 1970, precisamente até a utilização do videoteipe 

e, posteriormente, do processo de edição, os comerciais eram ao vivo. Os 

anunciantes então passam a comprar espaços entre os programas em vez de 

patrocinarem o programa como um todo. Criava-se um espaço exclusivo para os 

anunciantes exibirem seus produtos, em conseqüência, podemos afirmar que assim 

se consolidava o intervalo comercial, embora já em 1961 um decreto federal 

determinasse que sua duração máxima fosse de três minutos.  

A criação do intervalo comercial inaugura uma nova fase para a publicidade e 

para a TV brasileira, tanto do ponto de vista de linguagem, quanto do ponto de vista 

do negócio entre os participantes. Certamente, esta nova linguagem, que já buscava 

uma semântica própria desde os primórdios deste veículo no Brasil, só foi possível 

em função de avanços técnicos no setor, difundidos mundialmente, que 

proporcionaram maiores recursos aos profissionais, tanto da televisão quanto da 

publicidade. Esta renovação técnico-estética resvala para o estabelecimento do 

negócio da propaganda na TV quase que como a conhecemos hoje: o nível (que 

para as emissoras deve ser, de preferência, crescente) de qualidade de produção 

atrelado ao crescimento do número de telespectadores reflete, quase que 

simetricamente, a soma dos investimentos que cada emissora reverte para si. Se o 

investimento publicitário depende diretamente do número de telespectadores que os 

canais conseguem fidelizar a cada minuto de sua programação, levanta-se a 

necessidade de criar mecanismos de autopromoção, que por fim dá origem aos 

produtos institucionais audiovisuais das emissoras, em especial aqueles 

denominados de intervalo, isto é, as meta -mercadorias.  
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Todos os formatos televisivos desenvolvidos e produzidos para a veiculação 

nos breaks, como são mais conhecidos os intervalos comerciais, são denominados 

produtos de intervalo. Os breaks suspendem o fluxo do programa em exibição e são 

o espaço de comercialização para anunciantes e de autopromoção das emissoras, 

que exibem produtos de divulgação institucional ou de seus programas.  

 

2.2 Os produtos de intervalo: propaganda institucional das emissoras de TV 

 

A criação e veiculação dos produtos de intervalo autopromocionais das 

emissoras de TV está diretamente relacionado ao processo de formação das 

grandes redes nacionais, ao aumento no número de emissoras em operação no país 

e à instalação do modelo comercial de TV no país. Este modelo, forçosamente, 

vincula o ganho de capital através da publicidade ao sustento das emissoras de TV, 

levando-as à busca incessante pela audiência bem como do aumento destes 

índices. Como ocorre no mercado de bens comuns, ocorreria também no mercado 

televisivo: a concorrência compele os participantes deste mercado a buscarem uma 

diferenciação dos demais, criando apelos de venda, sejam eles concretos ou 

abstratos. Estes apelos estão relacionados à criação de uma imagem da emissora, 

decorrente do seu posicionamento, que por sua vez advém da estratégia de 

mercado da empresa em questão. Segundo Kotler (2000, p.321) posicionamento é 

descrito como “o ato de desenvolver a oferta e a imagem da empresa para ocupar 

um lugar destacado na mente dos clientes-alvo”. O conceito de posicionamento foi 

criado na década de 1980 por Al Ries e Jack Trout, que pregavam que toda 

empresa precisa ocupar uma posição específica no mercado em que está inserido e, 

para tal, precisa criar um ou mais diferenciais das demais, buscando sempre o 

primeiro lugar de lembrança na mente do consumidor, o que chamamos de top of 

mind, ou topo da mente, o que nada mais é que o primeiro lugar na lembrança dos 

consumidores, no caso das emissoras de TV, os telespectadores. Se no mercado, é 

uma posição, um segmento que deve ser ocupado pela empresa, posicionamento 

para os profissionais da comunicação quer dizer imagem, um conjunto de atributos 

ou associações capazes de criar sintonia com o público e levá-lo a agir 

positivamente em relação à empresa, certamente distinto da concorrência. A 

estratégia de comunicação, do ponto de vista publicitário, para criar esta imagem 
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diferenciada de uma empresa é conhecida como propaganda institucional ou 

corporativa. Sua função, segundo Gracioso (1995, p. 23) é “informar, persuadir e 

predispor favoravelmente as pessoas em relação ao produto, serviço, marca ou 

instituição patrocinadora”. Decorre, invariavelmente, dos objetivos mercadológicos e 

da missão estratégica da empresa, de modo que acaba por revelar e divulgar sua 

essência, apelando, em muitos casos, para conceitos subjetivos, muitas vezes 

emocionais, com fins a médio e longo prazos, o que a diferencia da propaganda de 

marketing ou de venda, mais ligada à divulgação de produtos (varejo). Esta imagem 

é estabelecida em função não apenas da propaganda, mas de todas as interfaces, 

isto é, todos os pontos de contato entre o consumidor e a empresa: a propaganda, o 

atendimento ao cliente, seus produtos e até a imagem interna que os funcionários 

(consumidores internos) têm dela, entre muitas outras possibilidades.  

Para Kotler (2000, p. 572), imagem é “o conjunto de crenças, idéias e 

impressões que uma pessoa tem em relação a um objeto” e tem três conseqüências 

basilares (GRÖNROOS, 1993, p. 213) que são:  

- a imagem comunica expectativas: ela atua em conjunto com as outras formas 

de comunicação, mas atua mais diretamente nas expectativas dos clientes, 

- a imagem é um filtro: ela influencia a percepção das operações da empresa, 

de modo que as experiências dos clientes serão inevitavelmente alteradas por 

ela, tanto em casos positivos (imagem boa, pequena falha) como negativos 

(imagem ruim, falhas ganham vulto);  

- a imagem se dá em função das experiências, assim como das expectativas 

dos clientes: trata-se da relação entre expectativa e experiência do cliente, 

considerando que as duas fases se influenciam mutuamente.  

Dado isto, passamos a ver os produtos de intervalo autopromocionais das 

emissoras de TV como uma ferramenta publicitária de divulgação institucional que 

podem ser encarados como representativos de suas diretrizes corporativas. 

Finalmente, os produtos de intervalo são representantes de sua missão estratégica e 

objetivos, revelados através das temáticas e apelos utilizados nestes produtos 

audiovisuais. A necessidade de diferenciação frente aos concorrentes não está 

restrita aos canais que ocupam, as emissoras costumam se utilizar de ferramentas 

que extrapolam a tela da TV: anúncios em outros meios (revista, internet, etc.), 
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patrocínio de eventos e ações de responsabilidade social nos servem de exemplo. A 

própria Rede Globo, nos fornece material que comprova as afirmações acima, a 

saber: Ação Global, em parceria com o SESI  (Serviço Social da Indústria), Criança 

Esperança – em parceria com a UNESCO (United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization), Amigos da Escola, Globo e Universidade, além do 

merchandising social nas novelas e das campanhas sociais. Ainda: programação 

educativa, com o Telecurso, Globo Ciência, Globo Ecologia o Globo Educação - 

produzidos pela Fundação Roberto Marinho com aporte da Rede Globo – o Ação e o 

Globo Comunidade, contando ainda com sua participação no Canal Futura (UHF), 

de caráter educativo. Abaixo, vemos um anúncio de revista 3, assinado pela Rede 

Globo em parceria com a UNESCO sobre o projeto Criança Esperança4 que, na 

ocasião, completava 20 anos. A peça, elaborada pelo CGCOM (Central Globo de 

Comunicação) tem um tom emocional, e toma um indivíduo real como personagem e 

atribui o sucesso deste sujeito (Liliane) à doação efetivada pelo leitor, conforme 

demonstra a frase que extraímos do anúncio: “Graças a sua doação, Liliane 

conquistou não só um emprego, mas um projeto de vida.” Nesta peça, a Rede Globo 

aparece como agente de transformação social, inclusive no slogan que encerra o 

anúncio: “Criança Esperança. Há 20 anos transformando vidas como a da Liliane”.  

                                                 
3 Publicado na Revista Época. Edição de 04 de julho de 2005, páginas 64 e 65.  
4 Projeto social da Rede Globo, que através de centros desportivos, de educação e lazer realizam 
trabalho de inclusão social em vários estados brasileiros. Funciona desde 1986 e divulga ter 
arrecadado mais de R$ 161 milhões, beneficiando mais de três milhões e setecentas mil crianças, 
segundo dados do site oficial do projeto.   

Figura 1 – Anúncio de revista dos 20 anos do Criança Esperança. 
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O posicionamento da emissora em relação ao Criança Esperança é similar àquela 

expressa nas vinhetas do plim-plim, em que a Rede Globo, representada pela sua 

marca na assinatura das peças, aparece como elemento conectivo das falas 

dialógicas das narrativas audiovisuais. São importantes também os temas focados 

nos problemas sociais da esfera pública, passando pela educação, saúde, respeito 

ao próximo e muitos outros, sempre contribuindo para o alcance da transformação 

social e, portanto do sujeito, baseado na responsabilidade social e na solidariedade. 

O tom emocional da peça é recorrente também nas vinhetas, cujo operador mais 

forte é o humor ingênuo, uma compreensão que parece ainda mais válida ao lermos 

o trecho abaixo, retirado do site institucional da Rede Globo, em que dispõe sobre a 

imagem que mantém diante de seu público. Vejamos: 
 
A resposta vem sendo construída há 38 anos por uma equipe de artistas 
gráficos, publicitários, jornalistas, relações públicas, sociólogos, entre 
outros, responsáveis por aumentar cada vez mais a percepção positiva da 
marca Globo e de seus conteúdos junto aos diversos públicos – 
telespectadores, anunciantes, investidores, comunidades, etc. O 
compromisso com a identidade Globo está retratado em cada logomarca, 
vinheta, campanha publicitária ou evento. Hoje, a marca Globo é a lente que 
perpassa o mundo em busca de imagens do nosso Brasil para a telinha. E é 
por isso que a gente se vê por aqui. (Rede Globo)5 

 
Além de patrocinar ou realizar eventos de cunho social, a Rede Globo ainda 

realiza campanhas sociais (de iniciativa própria ou em parceria com terceiros), 

disponibilizando espaço na programação, durante os intervalos, para veiculação 

destes comerciais. Nestes casos, a emissora costuma assinar (seja como realizadora 

seja como apoiadora) com sua marca e slogan, que por sua vez aparece sempre 

modificado, relacionando-se ao conteúdo apresentado, daí decorrem que o nome da 

emissora, Rede Globo, é trocado por outros temas: educação, saúde, cidadania, 

cultura, entre outros, sempre seguidos pelo “A gente vê por aqui”. Em seu site 

institucional, a Rede Globo declara ter realizado 600 mil inserções de campanhas de 

utilidade pública e mensagens de benefício social, totalizando um investimento de R$ 

351 milhões, seja sob a chancela de apoio, seja por iniciativa própria 6. 

Considerando que a regularidade e a coerência da grade de programação de um 

canal de TV têm influência direta na formação do hábito de assistir à emissora “X” ou 

“Y”, anúncios, produtos de intervalo, e seus próprios programas tornam-se co-

                                                 
5 http://redeglobo3.redeglobo.com/insitucional.  Acesso em 19 mar. de 2006.  
6 Idem 
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responsáveis pela formação e sedimentação da imagem desta mesma emissora. 

Vejamos o exemplo da Rede Globo: 

 - novelas, que tratam dos mais diversos dramas humanos, incluindo diferentes 

grupos ou tribos sociais, e ainda demonstram preocupação com os problemas 

sociais do país – violência contra mulher, tráfico de drogas, imigração clandestina, 

etc. - o que a Rede Globo denomina merchandising social, afirmando que entre os 

anos de 1990 e 2003, veiculou mais de 8 mil cenas socioeducativas.(Rede Globo) 

- se autodenomina detentora de um jornalismo preciso e presente nas questões-

chave do país e ainda fornece um panorama dos fatos internacionais; 

- minisséries que resgatam parte da história e tradição brasileiras, como A Casa 

das Sete Mulheres, A Muralha, Memorial de Maria Moura, JK, Amazônia, entre 

tantos outros.  

Nossas afirmações se confirmam nas próprias palavras da emissora que, ao falar do 

conteúdo da programação, estampa as seguintes frases:  

“Brasil: A principal atração da programação da Globo; A Globo vê o Brasil. O 
Brasil se vê na Globo; Janela e Espelho; A dramaturgia da Globo reflete os 
costumes, os hábitos e a cultura nacional.” (Rede Globo) 
 

Esta estratégia de programação soma-se às diversas ferramentas que 

associam a Rede Globo à cultura brasileira, à promoção social e ao desenvolvimento 

do país. Fato, ficção, responsabilidade social embalados pelo padrão Globo de 

qualidade, todos se utilizando da linguagem publicitária (pois necessitam fidelizar o 

espectador) se coadunam para a promoção da imagem que temos da emissora. 

Vemos, portanto, que nenhuma das ferramentas ou interfaces pode destoar da 

missão da emissora, ainda que sejam diferentes na superfície, isto é, na escolha das 

imagens e palavras e a combinação entre estes elementos, em essência sempre 

emitem o mesmo.  

 

2.3 Produtos de intervalo como meta-mercadorias: o discurso sobre o próprio 

discurso 

 

A TV tem o poder de absorção dos diversos suportes midiáticos (o que se 

pode ver mais recentemente com a internet, por exemplo), incorporando técnicas e 

linguagens específicas de outros meios. Desenvolve atrações apelando para a 

superposição de linguagens, abrindo espaço para a sedimentação do hibridismo e 
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da intertextualidade, fatores que tanto a caracterizam. Eclética, a TV garante seu 

poder de congregar mais e mais espectadores, fascinados por um universo em que 

as fronteiras entre realidade e ficção são diluídas. A despeito da fragmentação da 

programação em capítulos, unidades e na multiplicidade de programas autônomos 

que vemos na televisão atualmente, a programação, em seu todo, representa o 

grande discurso televisivo. O conceito de grade de programação foi se moldando em 

função de interesses comerciais (através da lógica da expansão e do lucro através 

de grandes audiências que levavam a maiores investimentos publicitários), 

impulsionada pelas inovações tecnológicas surgidas ao longo dos anos. Assim, de 

acordo com o tipo de programação desenvolvida pelas diversas emissoras, o 

espectador é capaz de classificar a este ou aquele canal, como popular, musical, 

educativo, jovem, entre tantos outros adjetivos possíveis. Utilizando-nos desta 

lógica, podemos pensar que dentro da diversidade dos canais abertos brasileiros, a 

programação é um indicativo da grande narrativa desenvolvida por cada uma das 

emissoras brasileiras.  

Tanto o rádio quanto a televisão foram pressionados com o crescimento do 

mercado de espectadores e ouvintes, já que os fabricantes de aparelhos estavam 

sempre desejosos de vendas cada vez maiores, que naturalmente cresceu com a 

queda de preços destes aparelhos. Com a audiência crescente, a qualidade de 

programação ficou em segundo plano, enquanto a transmissão e a recepção 

aconteciam sem previsões de o que deveria ser transmitido ou ainda de como seria 

o financiamento das atividades. A comercialização dos aparelhos foi, portanto, 

determinante no estabelecimento de um sistema de transmissão em larga escala 

(broadcasting) atraente para os anunciantes, ao mesmo tempo em que ficava claro 

que o tempo cada vez maior de transmissão implicava em maior necessidade de 

produção para preenchê-lo. Desse modo, o envolvimento da publicidade com a 

televisão tornou-se essencial para a viabilização dos programas, afinal, os 

anunciantes compram menos o espaço de veiculação e mais o perfil da audiência. 

Portanto, às emissoras de TV brasileira cabia, além da estruturação de uma grade 

de programação atrativa que fidelizasse o espectador, buscar diferenciação através 

de ações de autopromoção e das próprias características da programação (esportes, 

jornalismos, shows, entretenimento. novelas, entre outros), pois observa Bucci 

(1996, p.36): “ a TV se expande à medida que se diferencia”. As narrativas 

fantásticas, tanto dos produtos televisivos das emissoras, quanto dos comerciais de 
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TV, buscavam identificação com o telespectador e daí decorre que as histórias de 

vida comum se intersectam com aquelas vividas na TV, sobretudo pelas estrelas. 

Não é difícil encontrar ressonância entre os principais teóricos do contemporâneo – 

entre os quais destacamos Appadurai (2001, p. 19) – no que diz respeito à 

capacidade dos meios de comunicação em rapidamente instalarem-se no cotidiano 

das pessoas. Esta mesma capacidade é o que lhes garante participação ativa no 

projeto de construção do sujeito moderno, e não apenas do ponto de vista individual, 

mas também coletivo.  

A relação entre TV e publicidade vai, portanto, além da esfera econômica. Passa 

a ser uma estratégia de mercado das emissoras, que adotam a sedução e a persuasão 

– próprias da publicidade – como premissas para a linguagem da TV, em seus 

programas, vinhetas, chamadas de programação e demais ações. Bucci (1996, p.36) 

corrobora para nossa visão afirmando que a linguagem publicitária é a mais comum 

entre as várias que povoam a televisão brasileira. É tanto o princípio, como fonte 

geradora de receita, quanto o fim, na medida em que os produtos televisivos buscam 

seduzir o telespectador/consumidor, na tentativa de congregar a maior multiplicidade 

possível de públicos e garantir um mercado cada vez maior, “cada atração da TV é o 

anúncio permanente de si mesma” (BUCCI, 1996, p.36). 

Neste contexto, os produtos de intervalo são compreendidos como meta-

mercadorias, ou seja, pequenos discursos audiovisuais que atestam um outro, 

igualmente audiovisual, só que mais amplo, que se refere ao perfil da emissora e, 

em última instância, ao perfil do telespectador. Em outras palavras, a identidade de 

um canal de televisão provém da organização da sua programação, composta por 

programas que através da associação de conteúdo (tema) e plástica (forma) 

sedimentam e reforçam esta identidade. Considerando que a audiência é uma 

premissa para o mercado de TV brasileiro, baseado no modelo comercial e cada vez 

mais competitivo, diga-se de passagem, os programas deixam de ser a única 

alternativa na busca pela fidelização do espectador. Assim, o intervalo comercial 

passa a ser um espaço de autopromoção mais contundente e ganha a atenção das 

emissoras, elevando-se à categoria de atração, antes exclusiva dos programas.  As 

vinhetas do plim-plim, corpus deste estudo, figuram entre as novas meta-

mercadorias institucionais da Rede Globo, idealizadas dentro desta lógica que 

considera a programação da emissora, incluindo o intervalo comercial, um eterno 

discurso sobre si mesma.  
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A partir de agora, iremos manter em foco os produtos de intervalo 

institucionais, na medida em que os entendemos como meta-mercadorias das 

emissoras, isto é, produtos audiovisuais de caráter publicitário, que servem para a 

autopromoção ou divulgação institucional, contemplando as atividades, os 

programas, projetos ou a marca da emissora. Assim como a novela, o telejornalismo, 

os filmes, os sitcoms e os recentes reality-shows , os produtos de intervalo também 

podem ser considerados formatos televisivos, dada sua regularidade de linguagem e 

organização plástica, bem como sua rotina. Atualmente, encontramos dois tipos ou 

formatos básicos de produtos de intervalo institucionais (doravante denominados 

apenas produtos de intervalo): chamadas de programação e vinhetas. Estes dois 

tipos supracitados suportam inúmeras subdivisões, desempenhando funções 

específicas e diferenciadas dentro da grade de programação das emissoras.  

A bibliografia sobre gêneros televisivos é deveras vasta, no entanto, pouco 

contempla produtos estritamente destinados aos intervalos, limitando-se a citar sua 

existência, como no caso das chamadas de programação e vinhetas, com pequenas 

definições resumitivas, sem adentrar às suas especificidades e variabilidade. (cf. 

Souza). Dito isto, tornam-se raras as referências sobre as vinhetas, que embora 

sejam diariamente citados e amplamente utilizados nas emissoras de rádio e TV, 

bem como produtoras audiovisuais, configura-se mais como um conhecimento 

prático, não sistematizado.  

Nessa mesma perspectiva de análise de produtos televisuais, Fechine (2001, 

p. 15) faz uma revisão sobre o assunto, destacando que por muito tempo as 

categorias de gênero foram utilizadas quase que como rótulos para os programas 

que juntos formam a programação televisiva. A autora chama atenção para o fato de 

que os programas, no entanto, revelam grande variabilidade de formas e 

constantemente fazem uso de diversos recursos lingüísticos. Neste sentido, o 

gênero, como categoria de análise da televisão, deverá ser entendido como híbrido 

e em constante evolução, permitindo a inovação e a ruptura, necessariamente 

articuladas à repetição e a estabilidade, instâncias que embora pareçam 

antagônicos são naturalmente congregáveis na práxis televisiva. Partindo deste 

princípio, Fechine (2001, p.18-19) então propõe que os programas sejam analisados 

com base em formatos estético-culturais, encarando-os como matrizes organizativas 

da fala televisiva. Este conceito, alerta, leva implícita toda dinâmica de produção e 

recepção, já que a televisão se organiza em função de informações sobre e para 
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determinados tipos de telespectadores. Para a autora, programas são as partes que 

compõem o todo que é a programação, incluindo os elementos que, nas suas 

palavras, “funcionam como amálgamas dessa programação, tais como as 

chamadas, inserts de institucionais e os breaks comerciais” (FECHINE, 2001, p.18), 

isto é, os produtos de intervalo ou ainda as meta -mercadorias da TV. 

Identificamos, pois, um formato sistematizado por Fechine (ibid, p.20) como 

representativo dos produtos de intervalo: o formato fundado na 

propaganda/publicidade. Nele, incluem-se  os produtos que se utilizam do discurso 

persuasivo, tentando vender algo ao espectador, cujos exemplos são alguns 

programas religiosos, o horário eleitoral gratuito, os comerciais, chamadas e 

vinhetas da programação. No caso específico das vinhetas do plim-plim, ainda é 

possível relacionar outro formato, que é o fundado nas histórias em quadrinhos, já 

que este tipo de vinheta utiliza-se da animação de formas estáticas para montar sua 

narrativa. Esta análise mostra o quão híbrida é a categoria de vinhetas, já que toda 

sorte de recursos expressivos podem ser utilizados para dar vida a esses produtos.  

Já Machado (1995, p. 58), referindo-se à influência da tecnologia digital sobre 

a televisão, em meados de 1970, denomina spot de abertura a vinheta de abertura 

do Fantástico (a ser analisada ainda neste capítulo), tomando-a como exemplo da 

capacidade de manipulação de fundos, cenários e efeitos para a composição de 

uma peça como essa, conferindo à televisão características cada vez mais distantes 

do seu padrão figurativo original. Na terceira fase da televisão, confirme denomina o 

autor (MACHADO, 1995, p.58), há uma ênfase cada vez maior à computação na 

automação do trabalho e na manipulação da imagem através da combinação interna 

de seus elementos. Como veremos, a tecnologia será sempre uma variável 

determinante na concepção e realização das vinhetas televisivas.  

 

2.4 Chamadas de programação 

 

O antecessor direto da chamada de programação na TV é a chamada de 

programação do rádio, o que não se configura verdadeiramente como uma surpresa, 

já que foi este veículo (o rádio) a base para o estabelecimento da linguagem 

televisiva. Há indícios (ALMEIDA, 2005, p.59) de que as chamadas de programação 

começam as ser mais sistemáticas a partir da década de 1970. Costa (2004, p. 63) 
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nos fornece a seguinte definição sobre chamadas de programação: “peças 

publicitárias que anunciam os programas da emissora, sejam eles transmissões ao 

vivo ou programas (gravados ou ao vivo), buscando estabelecer, mantendo ou 

aumentando, sua audiência.” Ainda segundo Costa (2004, p.63), as chamadas 

buscam sensibilizar o telespectador, chamando sua atenção e exigindo participação 

ativa e consciente (fenômeno stopper), ou seja, despertando sua curiosidade sobre 

o desenvolvimento de um determinado programa ou programação (ainda por 

acontecer), fazendo com que ele o assista, o que autora denomina como de “função 

teaser”. Sobre este formato, Almeida (2005, p. 42-43) aponta outra característica 

interessante, que é a  
auto-referencialidade, já que este produto, exibido dentro da programação 
da emissora, divulga e enfatiza apenas os pontos positivos de sua própria 
programação com o objetivo único de vender seus próprios programas ao 
telespectador.  
 

Este tipo de produto de intervalo é capaz de fornecer pistas sobre a natureza 

do programa que anuncia, muitas vezes utilizando-se dos trechos mais significativos 

deste último, tanto do ponto de vista da estética quanto da narrativa, além da 

ancoragem dêitica, fornecendo datas e horários de exibição do programa anunciado. 

Cenas de forte carga dramática ou poeticidade se unem aos apelos sonoros (efeitos, 

trilhas) e interpretação da locução (o locutor é a “voz” da emissora) para dar vida às 

diversas categorias de chamada, conforme aponta Almeida (2005, p.54): 

 

a) Teasers: semelhante ao que acontece em campanhas publicitárias, este tipo de 

chamada cria curiosidades o espectador sem revelar as características do programa, 

fornecendo-lhe apenas informações de expectativa.  

b) Lançamento: vai além do teaser, e já apresenta os dados do novo programa, 

como nome e personagens, especificamente no caso de novelas e minisséries, a 

trama principal.  

c) Estréia: é similar à de lançamento, mas enfatiza bastante data e horário de estréia 

do programa.  

d) Início de Temporada de Filmes/Eventos: não apresenta especificamente um 

programa, mas uma série deles (como temporada de filmes: Festival de Cinema 

Nacional) ou eventos, como campeonatos esportivos, enfatizando, portanto, a 

horizontalidade da programação.  
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e) Manutenção Periódica: apresenta programas de exibição esporádica, como especiais 

e de auditório, por exemplo, marcando bem a temporalidade (dia e hora de exibição).  

f) Manutenção Diária: semelhante à anterior, com a diferença de fazer referência a 

programas de exibição mais freqüente, como as novelas, apresentando também 

informações dêiticas temporais e trechos mais expressivos do programa.  

g) Últimos Capítulos/Final de Temporada: promovem os últimos programas, 

enfatizando o desfecho da narrativa (em caso de programas de maior freqüência, 

como minisséries e novelas).   

h) Institucionais: costumam promover o slogan da emissora e servem a questões de 

utilidade pública ou apenas a identidade da emissora. 

i) Caronas: de curta direção, servem para promover a estréia de novos programas, 

mas estão sempre acompanhando chamadas de outra natureza, aparecendo 

apenas no final destas últimas, razão pela qual ganharam este nome.  

j) Verticais: enfatizam a verticalidade da programação, seguindo o fluxo temporal, 

apresentam vários programas em uma só chamada.  

k) Inter-Programa (IP) ou Pré-Censura: são chamadas com no máximo quinze 

segundos e, como o nome sugere, aparecem ao final de um programa, 

apresentando o seguinte. Além disso, divulgam a classificação etária do programa 

anunciado e possuem uma característica institucional por apresentar nome e slogan 

da emissora.  

l) Áudio de Passagem de Bloco: são compostas apenas por áudio, isto é, uma 

locução que divulga qualquer outro programa da emissora e são veiculadas por cima 

da vinheta de passagem de bloco e encerramento das novelas. São popularmente 

conhecidas como rabichos. Podem também dar informações de relevância públicas.  

m) Editoriais: estas são as realizadas pelo apresentador ou repórter, dentro dos 

estúdios (ou do evento transmitido, quando é o caso), divulgando aquele evento 

específico.  

Devemos esclarecer que para chegar à classificação descrita acima, o autor utilizou-

se de material audiovisual da Rede Globo, entrevistas não estruturadas com os 

profissionais envolvidos com a função de desenvolvimentos de chamadas nesta 

mesma emissora. Como recorte de seu estudo, Almeida (2005) selecionou 

chamadas de programação de telenovelas da Rede Globo.  

É importante salientar a relação entre a construção da narrativa da chamada 

e os motivos que sensibilizam o espectador, trazendo como pano de fundo, o que 
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destacamos acima como missão da empresa, seus valores, sua essência. É o que 

aponta mais uma vez Costa (2004, p.63), através da seguinte passagem: 

 
Através de recursos similares ao de qualquer peça publicitária, essas 
chamadas emolduram a atração (um programa, evento ou transmissão) 
ideologicamente, já que dispõem de técnicas de persuasão, construção de 
narrativa, metáforas e símbolos, atribuindo ao produto anunciado 
diferenciais que determinam uma personalidade com a qual os 
telespectadores pertencentes ao target  da emissora se identificam. Dentro 
desta perspectiva, as chamadas de programação representam o elo entre 
identidade da organização, identidade do programa/evento e os motivos 
que sensibilizam o telespectador. 

 

Para dar legitimidade, tornar o discurso mais crível, os produtos de intervalo 

recorrem aos referenciais culturais pertencentes aos dois atores do processo 

(emissora e telespectadores). Há, portanto, um campo discursivo que sustenta e 

limita este discurso, tanto do ponto de vista institucional (imagem desejada pela 

emissora e características do programa anunciado), quanto do ponto de vista do 

telespectador, que conserva expectativas em relação àquele discurso. No caso 

específico da Rede Globo, ora analisado neste estudo, é possível estabelecer 

relações diretas entre a centralidade que ocupa no espaço público brasileiro e a 

elaboração de suas mensagens institucionais. Aliando notícias e informação – 

através dos telejornais –, com ficção e entretenimento – especialmente nas novelas 

– a Rede Globo foi constituindo uma imagem estreitamente relacionada às questões 

ideológicas e políticas que perpassaram o país. Fato e ficção dividem hoje o espaço 

em que se estabelece a esfera discursiva da realidade do país. No espaço público, a 

Globo tem ostentado uma representação massiva de poder, conforme descrevem 

Simões e Mattos (in BRITTOS; BOLAÑO: 2005: 50): 
 
[...] possui a maior participação na audiência, recebe a maior parte da 
verba publicitária, conta com a maior rede de distribuições de sinais e 
é, de longe, a maior produtora de conteúdo audiovisual do país. 
 

O dueto entre ficção e jornalismo foi fundamental para que a Rede Globo se 

estabelecesse como peça central, erguendo e integrando o imaginário nacional, 

através de suas diversas instâncias discursivas. No Brasil, fato só é fato e ganha 

visibilidade quando aparece na TV e a Globo – por sua superioridade técnica e 

econômica – teve historicamente participação hegemônica na constituição desta 

nacionalidade, nas esferas íntima, privada e pública, atrelando-se a dois pontos 

centrais: estreita relação com as instituições políticas e governamentais do Brasil; e 
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a atribuição de integrar o país através de seus programas e demais produtos, sendo 

estes audiovisuais ou não. 

As estratégias mais fortemente utilizadas, como já citadas, foram os 

telejornais e as obras de ficção, em especial e massivamente, as novelas. Isto não 

exclui, no entanto, eventos e projetos como Brasil 500 Anos e o Criança Esperança, 

que tomados como textos na sua totalidade, nos dão pistas acerca da formação 

ideológica e discursiva da Rede Globo e reforçam a idéia de que é isto que limita e 

promove a coerência dos discursos produzidos pela emissora, corroborando para a 

formação de sua imagem. Os produtos de intervalo, como demonstrado aqui, são 

reflexos diretos dos programas a que se referem, ou à instituição (no caso de 

mensagens institucionais), bem como do telespectador, isto é, aquilo que é 

congruente, de interesse comum entre o emissor e o receptor. Estas circunstâncias 

serão melhor exploradas em capítulos seguintes, em que delimitaremos a história da 

formação da Rede Globo, sua relação com as instâncias políticas e a expressão de 

sua imagem estratégica através das vinhetas do plim-plim.  

 

2.5 Vinhetas: dos livros bíblicos à animação politizada 

 

Para o telespectador, a compreensão do que é início e fim de um programa 

ou da passagem de um quadro a outro, por exemplo, se dá naturalmente na 

medida em que se estabelece o hábito de ver televisão. Assistir aos programas, 

acompanhá-los durante alguns minutos, é um aprendizado empírico, difícil de ser 

precisado metodologicamente, embora conserve regras de organização 

perfeitamente compartilhadas entre os atores da ação.  

O termo vinheta – de caráter técnico, próprio do segmento de produção 

audiovisual – serve para designar igualmente os elementos de abertura e 

encerramento de uma gama temática variada de programas (novelas, telejornais, 

transmissões ao vivo, etc.) ou ainda de quadros que constituem o roteiro destes 

programas. Integram ainda, juntamente com as chamadas de programação, os 

produtos de intervalo de emissoras de TV, como vimos anteriormente. Sua duração 

varia dos 3 aos 10 segundos, a depender da circunstância em que aparece. Neste 

contexto, a vinheta é um produto capaz de dar suporte e organizar o conteúdo da 

televisão, além de ser um elemento difusor e de consolidação da imagem da 
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emissora, estética e simbolicamente. Com esta afirmação, defendemos que a 

vinheta televisiva, pode ser classificada segundo duas funções dentro da grade de 

programação:  

iii) a primeira, como elemento de organização do conteúdo, pontuando 

entrada e saída dos breaks comerciais, separando (tanto estética como 

temporalmente) o discurso do programa de TV dos diversos discursos dos 

anunciantes, que povoam os breaks;  

iv) a segunda, como elemento de autopromoção, dotada de valores 

institucionais da emissora, elevando-se à categoria de atração televisiva 

(como um programa), que pretende realizar o fenômeno do stopper 

televisivo, mantendo o telespectador em escuta atenta.  

Estas duas funções aparecem em sucessão na história da televisão brasileira, 

como veremos abaixo, e determinam linguagens na criação de cada uma delas.  

Como pontuação na programação, a aparição da vinheta capacita o telespectador a 

identificar a qual programa assiste, se é início e/ou fim dos intervalos comerciais, e 

até em qual emissora estão sintonizados. Arriscamos-nos a dizer que este ato é 

quase inconsciente, pois não é preciso que o telespectador conheça o nome técnico 

deste elemento, tão pouco raciocine sobre sua função. Sua importância não diminui 

por isso, ao contrário, aumenta, pois ela sempre conserva sua função: guiar o 

telespectador no ato de ver TV. Não deve ser à toa que ao longo de sua história nos 

meios de comunicação de massa, especialmente na TV, a vinheta vem ganhando 

cada vez mais profissionais especializados, que denotam preciosismo em suas 

criações, envolvendo tecnologia adequada e requintada, com toda uma cadeia de 

produção envolvida. Quando incumbida de sua segunda função, a vinheta é uma 

propaganda institucional da emissora, carrega seus valores através de mensagens 

viabilizadas por recursos diferentes. As vinhetas do plim-plim (cartunizadas, com 

temática fortemente social e política), que há cerca de dez anos povoam a 

programação da Rede Globo, que propomos como corpus deste estudo, incluem-se 

nesta classificação, como veremos adiante.  

 

2.5.1 Aparição e metamorfose da vinheta televisiva 
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Aznar (1997, p.22) indica que as origens do termo vinheta guardam um sentido 

bíblico, ligando-se à videira, vinhas, que se mostram como símbolos sagrados, na 

Antigüidade, associados à fertilidade e à abundância. Passa da oralidade à 

representação gráfica e literária, com fins religiosos, sendo posteriormente adaptada 

a outros suportes/meios, conforme nos aponta na passagem:  
do caráter oral-simbólico que apresenta no livro Gênesis, passa a ser 
simbólico-gráfica nas iluminuras da Idade Média. Desta, passa à Idade 
Moderna, quando se dá o advento da Imprensa e a introdução da vinheta 
nas artes gráficas, com função gráfico-decorativa. Na Idade 
Contemporânea, especificamente na década de 50, ocorre a adaptação do 
termo vinheta para [os] MCM [meios de comunicação de massa] e para as 
artes plásticas. (grifo nosso). 
 

A primeira sistematização do conceito teria sido 

feita por Frederico Porta, em 1966, (apud AZNAR, 

1997, p.22), designando-o como originado do termo 

em francês vignette , (um diminutivo de vigne, ou seja, 

vinha), inicialmente representativos das folhas e 

cachos da videira, com o significado simbólico já 

descrito acima. Papiros e pergaminhos já haviam sido 

ornamentados graficamente, configurando-se como 

vinhetas. A Igreja Católica, já no século IV inicia o uso 

da Iluminura (expressão gráfica do texto sagrado) e 

com ela, representações visuais alegóricas (as 

vinhetas), que serviriam 

como um auxílio para a 

interpretação das mensagens religiosas, promovendo 

a leitura visua l. Deve lembrar-se que até a invenção da 

imprensa por volta de 1450 por Gutenberg, os livros 

eram feitos à mão, aparecendo o copista (aquele que 

transcrevia os textos) e o iluminador/ilustrador, 

responsável pelos desenhos. Os ícones que 

compunham as iluminuras eram elaborados por 

monges e não podiam sofrer modificações, pois 

estavam subordinados ao rigor da Igreja, que 

considerava as figuras sagradas, invioláveis. Aznar 

(1997, p.24) descreve que estas iluminuras seguiam 

Figura 2 – Iluminura tomando toda a 
página com vinheta. Data de origem 
não identificada 

Figura 3 – Iluminura com texto e 
vinheta. Data de origem não 
identificada 
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dois princípios, apenas: influência greco-romana (ocupava toda a página, 

composição harmoniosa e equilibrada, penetradas de espírito antigo); influência 

oriental, sobretudo Alexandrina (com alto grau de fantasia, ocupavam as áreas 

marginais da página). (v. figuras 2 e 3). Estas tendências permanecem até por volta 

do século X, quando a fantasia, a liberdade e o realismo são combatidas pela Igreja 

Bizantina, forçando as iluminuras a adquirirem um caráter espiritual, voltada para os 

ensinamentos de Deus. Outras tendências foram identificadas nas iluminuras ao 

longo da história, de modo que já na Idade Média serviam para ornamentar os 

manuscritos, através de desenhos e pinturas com valor simbólico. O leitor deve 

perguntar-se qual a diferença entre a ilustração e a iluminura, considerando que 

talvez sejam a mesma coisa. Embora a ilustração tenha origens na iluminura, cabe 

dizer que este termo designa imagens gravadas que acompanham um texto 

impresso, nos manuscritos, desde o Egito até e, sobretudo, a Idade Média européia. 

A ilustração, segundo propõe Aznar (1997, p.27) surge com a necessidade 

de completar o pensamento expresso através das palavras por meio de imagens 

visuais. As vinhetas, portanto, eram as molduras que acrescentavam significado ao 

conteúdo central das iluminuras, cada um de seus elementos tinha um significado 

simbólico, como por exemplo: serpente/monstro: influência do diabo; flor de lótus: 

sexualidade; folhas: prosperidade. A interpretação destas formas e significados 

torna-se relativamente aberta, embora a produção de imagens esteja ligada a um 

meio cultural único, delimitando esta produção, um limite que é imposto também 

pelo texto que acompanha ou auxilia estas imagens. Com a evolução das artes 

gráficas, deu-se a separação entre as atividades do ilustrador, do vinhetista e do 

caligrafista, denotando maior especialização no trabalho. 
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A função da vinheta, em casos mais artísticos, 

de cunho não necessariamente religioso, era preencher 

os espaços vazios, porém nem sempre completavam o 

significado do desenho principal, cumprindo muitas 

vezes uma função apenas estética. Semelhante ao que 

ocorria nos desenhos decorativos presentes em vasos 

gregos (predominantemente com motivos geométricos) 

em que não constavam desenhos mais simbólicos, 

inspirados nos deuses. Na figura 05, vemos uma 

descrição de uma narrativa, representando uma 

espécie de luta, bem como a presença nas bordas 

superior e inferior da vinheta, circundando e 

delimitando todo o vaso, com motivos geométricos. Assim, podemos estabelecer que 

a relação entre a vinheta e as artes gráficas é remota e tanto designava os 

desenhos que circundavam as ilustrações em livros medievais (v. figura 04), quanto 

as letras capitulares que davam início aos textos antigos ilustrações. Por extensão, 

denomina-se vinheta gráfica todo tipo de adorno ou motivo ornamental que pode 

derivar de diversos estilos: o barroco, o gótico, o neoclássico, etc.  

As vinhetas também eram utilizadas em documentos públicos ou oficiais, 

expedidos por tabeliões, como uma demonstração do compromisso entre as partes, 

amparados pela lei divina e pela lei dos homens. Para Aznar (1997, p. 37) é uma 

das primeiras manifestações da programação visual. Até na arquitetura há a 

presença de vinhetas, ou elementos similares, como 

frontispícios, em que consta o florão (vinheta em forma 

de flor). 

O termo vinheta, propriamente dito, teria surgido 

já na Idade Moderna, com a revolução da imprensa, 

derivado do francês vignette , que designa a folha de 

videira e, já na Idade Moderna, ganha função 

decorativa e passa a fazer parte da editoração gráfica. 

Com o surgimento dos novos veículos, como o rádio, o 

cinema e a TV, a linguagem sofreu adaptações, mas 

continuou sendo amplamente utilizada. No início, o 

termo vinheta designava toda sorte de ornamento tipográfico, devido à falta de 
Figura 5 - Vaso Grego 

Figura 4 – Crônica de D. João I, de 
Fernão Lopes (Lisboa, Arquivo 
Nacional da Torre do Tombo), com 
ilustração e vinheta. 
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normatização e conhecimento na atividade da imprensa. Hoje, os dicionários 

comuns já demonstram maior fidelidade ao uso prático da vinheta, como se vê 

abaixo:  
Vinheta:(ê). [Do fr. vignette, 'pequena vinha'; primitivamente as vinhetas 
representavam folhas e cachos de videiras.] S. f. 1. Bibliogr.  Pequena 
ilustração intratextual. 2. Rád.  Telev.  Chamada de curta duração utilizada 
em abertura, encerramento ou reinício de programa de rádio ou TV, com o 
objetivo de identificar o programa, a estação ou o patrocinador. 3. Tip.  
Ornato tipográfico de uma só peça, que representa desenho abstrato ou 
figurativo. (FERREIRA, nov. 1999, versão eletrônica). 

 
No rádio, as vinhetas surgem quase que ao mesmo tempo em que o veículo 

surge como meio de comunicação de massa, já que antes era uma ferramenta de 

comunicação das forças navais e de amadores. Aparecem massivamente graças à 

determinação do Ministério das Comunicações7 (Decreto nº 88.067 de 26 de janeiro 

de 1983, que alterava itens do Decreto nº 52.795 de 31 de outubro de 19638) de que 

as emissoras se identificassem de hora e hora, ao que denominavam chamada de 

identificação, que deveria abrir a programação, de modo que deveria ser elaborada 

para seduzir o ouvinte, deixá-lo em escuta atenta, configurando-se, portanto, como 

vinheta de identificação. Aparece ainda para indicar a emissora, o programa e até o 

apresentador, ao fim ou início de cada bloco do programa, delimitando a entrada dos 

comerciais. Gradativamente, as vinhetas foram ganhando atributos de sedução para 

atrair o ouvinte e passaram de uma frase musical, com texto sobreposto, para 

criações mais elaboradas, a fim de criar um vínculo com o ouvinte e formar a 

imagem da emissora de rádio. Neste veículo, tanto desempenha uma função 

decorativa (passagem de bloco, entrada de locução) quanto institucional, conforme 

explicitado acima. Inserida nos meios de comunicação de massa (MCM), as vinhetas 

requerem maior cuidado estético, pois é um elemento de auto -referenciação, as 

meta-mercadorias de que já falamos, perfazem uma espécie de embalagem do 

produto de vídeo ou de áudio.  

Na TV, aparecem precariamente, dados os limites tecnológicos da produção 

na década de 1950, condições estas ainda embrionárias, do ponto de vista dos 

recursos visuais, gráficos e sonoros. Com o tempo, a aparição de infra-estrutura 

adequada – engenharia de telecomunicações, televisão a cores, satélites, 

computadores, design gráfico em movimento (videodesign) e novos sistemas de som 

                                                 
7 O Decreto nº 52.795 de 31 de outubro de 1963, por sua vez, estava subordinado ao Código 
Brasileiro de Telecomunicações, estabelecido pela Lei 4.117 de 27 ago. 1962 (Anexo A). 
8 v. Anexos B e C, respectivamente.  
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– oferece as condições de novas e mais amadurecidas vinhetas, que já trabalham 

volume e profundidade.  

Se as vinhetas nas artes plásticas não exibem 

necessariamente relação direta com o desenho central ou 

desempenham função conotativa, de fundo ideológico, as 

vinhetas na TV, no Brasil especialmente depois da década de 

70, têm a intenção promover um casamento entre seus 

elementos constitutivos (signos visuais e sonoros) ao 

conteúdo central, isto é, a peça que emolduram. Os traillers 

dos filmes no cinema parecem caminhar no mesmo sentido, 

embora estejam mais claramente associadas à estrutura 

narrativa das chamadas de programação, pois retiram da obra 

(filme) os trechos mais significativos para despertar interesse 

no espectador, adiantando seus pontos críticos e 

apresentando os personagens.  

As vinhetas no cinema apresentam os créditos do filme 

e, para Aznar (1997), não têm o caráter mercadológico que 

desempenham na TV, já que na obra cinematográfica 

desempenham, ainda, uma função secundária. O autor não 

considera, no entanto, como vinhetas as peças que 

apresentam os produtores e estúdios envolvidos na obra, já 

que se assemelham mais à assinatura publicitária. Entretanto, 

para nós a afirmação parece incoerente, já que elas 

Aparecem com maior força na década de 50, nos Estados Unidos, como uma 

tentativa dos cineastas de quebrar a monotonia da aparição dos créditos e, para 

isso, foram contratados artistas gráficos que criaram peças muito bem elaboradas. 

Entre os mais famosos artistas gráficos que criaram as primeiras vinhetas para 

cinema estão Saul Bass e James Pollac.  

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Cartaz de  
Vertigo, 1958. Design: 
Saul Bass  

Figura 6 - Cartaz do 
filme The Man With the 
Golden Arm , 1955. 
Design: Saul Bass 
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Neste tipo de vinhetas, quase sempre se usavam elementos que não estavam 

no filme, fazendo relações ora direta ora indireta à trama, ao contrário da trilha 

sonora, que na maioria dos casos, como acontece em tempos atuais, faz parte da 

trilha sonora da obra. Na verdade, ainda é uma tendência atual compor vinhetas 

cinematográficas que são consideradas parte integrante da obra fílmica, 

preservando suas características estilísticas, fazendo dos créditos um espaço de 

criação e elaboração muitas vezes de cunho autoral. Há filmes em que os créditos 

aparecem por cima das imagens, já dentro da narrativa em si. Neste caso, pode-se 

afirmar que não há um elemento de abertura, portanto não há vinheta.  

Sobre a interpretação das vinhetas, Aznar (1997, p. 35) nos apresenta algumas 

questões conclusivas sobre as vinhetas, que são: 

• existem relações históricas e sociais entre os símbolos expressos nas 

vinhetas e as possíveis interpretações; 

• há uma relação entre as vinhetas da iluminura e aquelas empregadas nas 

aberturas das novelas, do ponto de vista de que em cada uma, existe um 

conjunto de símbolos ligados ao conteúdo da iluminura ou da novela; 

• existem vinhetas apenas com função decorativa; 

• há vinhetas figurativas e vinhetas gráficas 

• todo símbolo apresenta inúmeras possibilidades de interpretação, ainda que 

limitadas pelo contexto de produção, fazendo com que haja qualquer coisa de 

vago, desconhecido ou obscuro nas representações. 

Se nas artes gráficas a vinheta poderá ocupar lugar apenas decorativo, sem 

apresentar um conteúdo simbólico, com pouca ou sem nenhuma ligação direta com 

Figura 8 – Quadros da vinheta do filme Vertigo 
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o conteúdo ou tema principal da obra a que está ligada, na TV será majoritariamente 

o oposto. As vinhetas são produtos característicos da programação de TV e 

desempenham uma função mais efetiva que no cinema, como vimos acima, tendo se 

tornado um gênero, dada sua repetição e especificidade de linguagem.  

A evolução da vinheta na televisão brasileira vai de recursos 

artesanais, no início, ao uso dos mais sofisticados softwares de 

criação gráfica. Já na TV Tupi, desde sua inauguração, as vinhetas 

figuravam na grade de programação da emissora como 

identificadoras do programa no ar, do canal ou da próxima atração, 

chegando a ficar no ar por extensos minutos, enquanto os 

operadores montavam novos cenários ou tiravam minutos de 

descanso. Também figuravam no interior dos programas em exibição, para 

acrescentar informações, comentários, etc. Nesta fase, as vinhetas nada mais eram 

que cartazes feitos à mão, sobre cartolinas. A câmera focalizava estes cartões, que 

estavam descansados sobre suportes ou estantes; quando havia um número maior de 

vinhetas a serem exibidas, utilizava-se um aparelho chamado flip-stand ou estante-flip, 

em que os cartões eram presos pela parte superior e criavam a impressão de 

passagem rápida entre um e outro. Um profissional importante nesta fase da televisão 

foi Mário Fanucchi9, o criador da mascote da TV Tupi, sendo ainda o responsável por 

grande parte das vinhetas neste primeiro sistema de confecção. Hamburger (1998, 

p.448) comenta que havia várias versões para o índiozinho, mascote da TV Tupi, ora 

dando boa noite anunciando o fim das transmissões, ora apresentando os programas 

sem, no entanto, classificá-las como vinhetas. Na figura 10, vê-se desenhos para 

vinhetas criadas por Mário Fanucchi para a TV Tupi, na década de 1950, cuja técnica 

mais provável é a supracitada flip-stand: 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Trabalhou na TV Tupi, desde seu início, foi produtor, escreveu  tele-contos, novelas e a série “Lever 
no Espaço”. Atuou no setor de  rádio e televisão de agências de publicidade e chegou a assumir a 
direção artística da TV Cultura,  pertencente às Associadas, depois à Fundação Padre Anchieta, onde 
ocupou outros cargos. Na década de 70 passou a lecionar  rádio e televisão como professor-
colaborador da Escola de Comunicações e Artes da USP, onde também obteve outras funções.  

Figura 9 – 
Indiozinho - Logo 
TV Tupi 

Figura 10 – Vinhetas de Mário Fanucchi, para a TV Tupi. Década de 1950. 
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Em seguida, foi incorporada à produção da televisão brasileira um aparelho 

denominado Gray Tellop (GT), que segundo o Glossário de TV de Denise Mizugutise e 

Mauro Cícero é um “aparelho desenvolvido para projetar slides de desenhos ou letreiros 

acoplado à lente das câmeras de TV”. Alinhados horizontalmente em uma tira, as 

imagens iam se deslocando, provocando a troca de imagens. Os slides substituiram o 

GT, trazendo a possibiliade de transmitir fotografias, letras, marcas, desenhos, entre 

outros. Há fontes que apontam a TV Excelsior como pioneira em vários sentidos: em 

1959, quando inovou e ousou ao realizar Redenção, uma das mais longas 

telenovelas brasileiras; foi ainda a primeira com padrão de gestão mais moderno e 

profissional; além de ser apontada como a primeira a criar vinhetas de passagem 

(para encerrar blocos dos programas) nos intervalos comerciais.  

No entanto, acreditamos que, se a TV Tupi estava no ar desde 1950, e há 

registros de que havia peças feitas para organizar o conteúdo televisivo e orientar o 

telespectador acerca das atrações, já estava configurada a vinheta televisiva.  

Com o VT, esta produção aumentou e melhorou significativamente, ao mesmo 

tempo em que os rolos de filmes ainda eram utilizados por produtoras de vídeo, por 

exemplo, fornecendo materiais diversos para as emissoras, inclusive vinhetas. Estes 

sistemas, de base artesanal, foram finalmente substituídos com a inserção do 

computador na produção de TV e, mais especificamente, no videografismo10, isto é, 

grafismo (design gráfico) aplicado ao vídeo.  

A Rede Globo aparece como pioneira na profissionalização interna para a 

produção específica de vinhetas e chamadas, reforçando sua qualidade com o 

designer austríaco, naturalizado brasileiro, Hans Donner, que impulsionou a 

transformação tecnológica e gráfica da Rede Globo. Já em 1976, colocava no ar a 

vinheta de abertura do programa humorístico Planeta dos Homens, em que recursos 

de sobreposição e efeitos especiais (uma mulher saindo de uma banana ao ser 

descascada, por exemplo) apareciam como recursos criativos apoiados pela 

tecnologia disponível na época. Com esta breve explanação, já é possível perceber 

que a presença e utilização das vinhetas, bem como seus recursos constitutivos 

                                                 
10 Videografismo é utilizado em toda sorte de produtos audiovisuais. Dos jornalísticos aos de 
entretenimento, bem como no meio publicitário, onde ganhou lugar de destaque. Inclui os gráficos, 
ilustrações, créditos e efeitos especiais (2D e 3D) que interferem e contribuem para a qualidade final do 
produto. Entre os programas (softwares) mais utilizados estão os fabricados pela empresa Adobe 
(Illustrator, Photoshop, After Effects, Free Hand) e por outros, como o Corel Draw, 3DS Max, Maya, etc.  
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perpassam pela evolução tecnológica que se deu no veículo televisão. Neste 

cenário, a Rede globo se destacou pela inovação e pioneirismo, na formação da 

equipe responsável, bem como na aquisição e utilização de sistemas específicos 

avançados, conforme aponta Aznar (1997, p. 60):  

Antes da compra do sistema CUBICOMP e de um VT AMPEX VPR-3 pela 
Globo, as vinhetas da emissora eram feitas em São Francisco, nos EUA. 
Uma data significativa para a Rede Globo foi o dia 21 de abril de 1986, 
porque, além de comemorar os 21 anos de atividade da emissora, também 
comemorava a colocação, no ar, de sete novas vinhetas eletrônicas 
assinadas por Hans Donner. 

 
O VT, a TV a cores, as novas tecnologias informáticas (softwares gráficos, 

máquinas de edição não linear, etc.), o cromakey11, concorrem para a criação cada 

vez mais elaborada das vinhetas, que atualmente sofrem sempre qualquer tipo de 

manipulação gráfica, com raras exceções.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Com todos os recursos disponíveis hoje, as vinhetas ganharam uma 

infinidade de recursos, técnicas e, arriscaríamos dizer, formatos. Quase todos os 

pedidos de elaboração de vinheta hoje, seja nos departamentos específicos de cada 

emissora, seja nas produtoras de vídeo especializadas, passam pelas seguintes 

etapas:  

a. Briefing – um documento que informa à equipe de realização qual a natureza 

do trabalho, seus usos, conceitos a serem utilizados, objetivos a serem 

atingidos. Traz ainda a duração da peça e informações obrigatórias, como 

                                                 
11 Chromakey ou cromakey é um recurso de recorte de imagem para sobreposição de outras, através 
da separação de cores. O usuário recorta todas as partres que não deseja, que estão tomadas por 
uma determinada cor (azul e verde são as mais comuns) e insere outra, advinda de diversas fontes.  

Figura 21 – Quadros da vinheta do programa Planeta dos Homens  



 48 

nome do programa ou nomes de equipe, por exemplo. Se há um setor 

específico na emissora para assuntos deste tipo, os responsáveis pelo 

desenvolvimento dos programas solicitam ao departamento e eles elaboram o 

briefing, sistematizando as informações fornecidas pelo cliente interno. Quando 

não há uma coordenação, neste sentido, os responsáveis pelos programas 

passam o briefing (quase sempre não sistematizado) para os realizadores; 

b. Segue-se o desenvolvimento dos primeiros rafes (rascunhos), estudos e 

desenvolvimento de layouts ou story-boards. Algumas vezes isso já é 

previamente discutido em equipe, para minimizar os esforços e otimizar o 

tempo, já que a rotina da TV exige dinamismo.  

c. Pode-se trabalhar com modelagem, protótipos, maquetes, desenhos, pinturas, 

gravuras, esculturas, modelos vivos, atores, dançarinos, fotos e imagens pré-

gravadas, que sofrem manipulação digital posterior. Há inúmeras 

possibilidades neste sentido. Isto depende também do caminho que cada 

profissional tem para desenvolver sua idéia.  

d. Há casos em que a edição de som é também responsabilidade do elaborador 

da vinheta. Em outros, há inclusão de editores de som e imagem para 

sincronizar o vídeo e o áudio, acrescentando trilha, efeitos, etc.  

e. A aprovação é feita pela coordenação da área e/ou do cliente interno. Se 

aprovado, é divulgado e passa a ser utilizado como se previa. Entretanto, 

podem ser feitos pedidos de alteração, mínimos ou até de uma total mudança 

no direcionamento da peça. Novamente avaliado e, sendo aprovado, passa a 

ser veiculado.  

Na utilização das vinhetas na mídia de massa, especialmente na eletrônica, o 

mercado tem tentando nomear e classificar os vários tipos, cometendo erros e 

acertos na utilização do termo, quando se consideram as características já expostas 

neste estudo, conforme aponta Aznar (1997, p. 93-97), que nos oferece algumas 

classificações. Sendo assim, consideramos suas denominações, acrescentando 

informações de observação empírica do uso deste tipo de produto audiovisual no 

mercado, embora restringindo a atual análise às vinhetas que se relacionam à 

televisão, em função das especificidades do presente trabalho: 

i) Vinheta fantasiosa: abertura de programas das novelas de TV. Dentro desta 

classificação, destacamos outras duas: vinhetas de abertura e de encerramento. Em 
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geral, as vinhetas de novela apresentam versões reduzidas, advindas da original, 

que servem para encerrar e iniciar os blocos. Esta versão reduzida, tem sido 

comumente utilizada no encerramento e são feitas utilizando partes, fragmentos da 

versão principal, mais longa, utilizada na abertura da novela, que ocorre após o 

primeiro bloco.  

ii) Vinheta promocional: corresponde à vinheta que se baseia no símbolo ou marca 

da emissora. Tem caráter de divulgação institucional, com duração variada, e é 

comumente chamada de vinheta institucional.  

iii) Vinheta mídia: é a vinheta utilizada para o patrocínio dos programas. Nesta 

vinheta, comumente aparecem a vinheta do programa patrocinado (versão 

reduzida da original, aparecendo somente os segundos finais de formação do 

nome/marca do programa, com cerca de cinco segundos), em seguida as 

vinhetas (no meio publicitário chamadas de assinaturas) dos patrocinadores 

(também com duração média de 5 segundos). A vinheta é toda acompanhada por 

locução (em off), normalmente, da seguinte maneira: “ Programa Tal. 

Oferecimento: nome do patrocinador 1, seu slogan; patrocinador 2, seu slogan” e 

assim por diante. Em muitas bibliografias da área, bem como em glossários 

técnicos de TV, encontramos o nome chancela, referindo-se a esse tipo de 

vinheta. Na prática, um termo amplamente utilizado é o vinheta PAT, em 

referência clara ao nome patrocínio. Algumas emissoras fazem referência à 

atração televisiva apenas na locução, sem apresentar sua vinheta, daí só 

aparecem as vinhetas dos anunciantes que o patrocinam.  

Aznar (1997, p. 94) ainda indica a existência da vinheta de reforço, utilizada 

no rádio ou na TV, como correspondente à assinatura do anunciante, em suas peças 

eletrônicas, que já exploramos acima. 

Todos estes tipos de vinhetas descritas acima podem ser encaixados na primeira 

função que identificamos para as vinhetas dentro da programação televisiva: 

pontuação,  organizando o conteúdo televisivo e guiando o telespectador na 

compreensão das atrações que exibe.  

A variedade de estilos, gêneros e recursos têm sempre o mesmo objetivo: 

chamar a atenção do telespectador e cativá -lo. Essa intenção deve ser sempre 

guiada pela busca de visuais interessantes, inteligíveis e criativos. Normalmente, o 

trabalho é guiado pela coerência formal com a identidade do programa e da 

emissora. A Rede Globo, por exemplo, tem em comum nas vinhetas dos seus 
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telejornais atuais, ora a presença das iniciais do programa como elemento marcante 

nas vinhetas, ora o nome completo, quase sempre, em tons de azul metálico, 

elementos igualmente fortes na marca e na identidade visual da emissora. Veja-se, 

por exemplo, o Jornal Hoje (H), Jornal Nacional (JN), Jornal da Globo e Globo 

Repórter, nas figuras 12, 13, 14 e 15, nesta página.  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essas escolhas visuais são, por fim, um reforço da identidade da emissora, 

que ambienta o telespectador, mesmo que ele não tenha consciência destes 

detalhes, do ponto de vista técnico. Mas é fundamental para sedimentar o seu 

posicionamento e criar uma relação com o consumidor telespectador. Sem 

dúvidas, se atribui a Hans Donner este padrão visual que a Rede Globo possui 

hoje. Até a fonte (tipologia, letra) utilizada na maioria dos programas institucionais 

é uma fonte própria da emissora, não comercializada.  

Apresentamos a seguir, uma retrospectiva das vinhetas de identificação tanto da 

Rede Globo, quanto de outras emissoras, a partir do fim da década de 1960, 

salientando que elas desempenham apenas a função de pontuação, cuja aparição 

na grade de programação é justificada pela necessidade de afirmação, diante do 

espectador, de a que programa ou canal ele assiste.  

 

 

 

Figura 12 – Logo Jornal 
Hoje (Rede Globo) 

Figura 15 - Logo Globo 
Repórter (Rede Globo) 
 

Figura 14 - Logo Jornal da Globo (Rede 
Globo) 
 

Figura 13 – Logo Jornal Nacional 
(Rede Globo) 
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No final da década de 60, ainda em preto e branco, se identifica uma 

tendência clara a associar sentimentos bons e agradáveis à Rede Globo (presença 

das palavras amor, alegria, emoção), e suas atrações (notícias), contando com a 

ilustração de formas simples (uma boca, uma estrela e um perfil de uma mulher 

que, vale dizer, aparece junto à palavra emoção) finalizando com locução “o que é 

bom está na Globo”, que também aparece descrito na tela, em volta da marca. A 

trilha que a acompanha é composta por sons suaves, instrumentos de sopro. (v. 

figura 16).  

O roteiro era semelhante a uma vinheta da TV Excelsior (não identificamos 

data, mas está ainda em preto e branco) em que aparecem duas crianças, um 

menino e uma menina, que alegremente dançam juntas. A trilha é animada e um 

vocal repete o nome da emissora e completa: “TV Excelsior. Canal nove, a melhor 

programação”, enquanto aparece, junto com os meninos, o algarismo “9”, na tela, e 

os nomes: show, filmes, notícias. (v. figura 17) 

 

 

 

 

 

 

Vale ressaltar que estas versões de vinhetas aqui descritas podem ser 

classificadas como vinhetas promocionais, ou seja, que se baseiam na marca da 

emissora e a identifica. Isso se conservou até início da década de 90. 

No final da década de 1970, coloridas, as vinhetas promocionais da Rede Globo 

ousavam (v. figura 18): bolhas transparentes e raios coloridos que formam um disco 

metálico, que propaga ondas e forma a marca da emissora, de onde partem vários 

Figura 17 – Quadros da vinheta promocional TV Excelsior – década de 1960 

Figura 16 – Quadros da vinheta promocional da Rede Globo - 1969 
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raios coloridos, em direção à tela, formando o nome da emissora. O som é eletrônico 

e, ao final, a composição sonora vai diminuindo o ritmo, sendo acompanhada por 

vocais que citam o nome da Rede Globo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na década de 1980, percebe-se clara influência da computação gráfica, com 

fortes traços da manipulação tridimensional, algo que vai perdurar até meados da 

década de 1990. Esta tendência, na verdade, do metálico (por vezes colorido, mas 

com predominância dos tons cinza, azul e roxo), como já vimos, se sustenta na 

busca pela unidade visual da emissora, proveniente das cores da marca.  

No início dos anos 80 a vinheta da Rede Globo simulava o vôo de uma esfera 

metálica sobre uma cidade futurista, composta de prédios coloridos e, em outras 

versões, desta mesma época, utilizavam-se raios que simulavam o efeito néon, e 

todas finalizavam formando a marca da emissora.  

O símbolo visual da Rede Globo vai ficando mais próximo do que é hoje a partir de 

1985, quando a empresa lança uma logo comemorativo de seus 20 anos, em 

seguida o de 25 e 30 anos, bastante similares (v. figuras 19, 20 e 21).  

 

 

 

 

 

Figura 18 – Quadros da vinheta promocional Rede Globo – fim da década de 1970 

Figura 20 – Logo 25 anos 
Rede Globo 

Figura 19 – Quadros da vinheta 20 anos Rede Globo 

Figura 21 – Quadros da vinheta 30 anos Rede Globo 
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Figura 22 – Evolução da marca da Rede Globo 

 

Todas as vinhetas, por anos seguintes, apresentam a marca (globo) girando, surgindo 

de algum canto da tela, indo na direção ao seu centro (quase sempre girando). Todas 

eram sempre acompanhadas por vinheta sonora, cujos tons e ritmo nos lembram a 

fala do nome “Rede Globo”, de forma 

acedente e impactante e, em algumas 

(v. figura 23), parte do slogan aparece 

acoplada ao slogan (a exemplo do: 

quem tem /tem tudo).  

Uma delas (já nos anos 2000) simula 

uma gota caindo em uma água 

espelhada, que se movimenta, em 

ondas, que vão ganhando o colorido da 

parte interna da marca da Globo 

enquanto o respingo volta a subir, 

todos os elementos começam a girar e se afastar da tela para, finalmente, formar a 

marca da Rede Globo (v. figura 24).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A computação gráfica tornava possível aos profissionais da Rede Globo, sob a 

coordenação de Hans Donner, criar visuais originais, em estilo futurista, 

Figura 23 – Vinheta com slogan – Rede Globo 

Figura 24 – Quadros da vinheta promocional Rede Globo – anos 2000 
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representativos da união entre homem e máquina, baseados em ideais nascidos com 

a modernidade tardia e com os processos de globalização, acirrados na década de 

1980. Um visual rebuscado, que descartava de todo as influências mais primitivistas e 

simplórias, por assim dizer, da cultura brasileira. Isso era identificado não apenas nas 

vinhetas promocionais, mas também nas fantasiosas, isto é, nas de abertura e 

encerramento dos programas, como o Fantástico, que até o final da década de 1970 

investia em temas ligados ao circo, à fantasia. Já na década de 1980, mulheres 

dançavam em cenários virtuais (sobre discos e pirâmides metálicas), pairavam sobre 

o deserto ou surgiam da água. Todas vestidas em trajes de estilo geométrico, em tons 

coloridos e metálicos, com o corpo pintado, gel no cabelo, enfim, um visual asséptico, 

duro, que em muito se assemelha à androgenia (v. figura 25). 

 

Uma direção de arte digna de um filme de ficção científica de George Lucas 

ou Steven Spielberg. Portanto, permanecia até meados da década de 1990, a 

tendência que descrevemos acima, como espacial ou interplanetária na maioria das 

vinhetas da Rede Globo, sobretudo as promocionais.  

No entanto, vale lembrar que em alguns programas (vinheta fantasiosa), 

registra-se uma fuga desse padrão, quando existem incursões na área de animação 

(desenho animado em 2D, para os Trapalhões, no fim da década de 1970), ou da 

edição pura de imagens (Malu Mulher e o Balão Mágico, ambos dos anos 80). 

 

 

 

 

Figura 25 – Quadros da vinheta do Fantástico – década de 1980 
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2.5.2 Vinhetas do plim-plim. 

 

Dentre os produtos de intervalo da Rede Globo, e mais especificamente as 

vinhetas, destacamos as vinhetas do plim-plim, como são popularmente conhecidas. 

Juntamente com as chamadas de programação, são meta-mercadorias das 

emissoras, isto é, vinhetas que desempenham a função de autopromoção 

(divulgação institucional, contemplando as atividades, os produtos ou a marca da 

emissora), num novo contexto do mercado televisivo, que eleva o intervalo comercial 

à categoria de atração televisiva.  

A vinheta do plim-plim foi originalmente criada na década de 1970, pelo artista 

conhecido como Borjalo, cujo nome completo era Mauro Borja Lopes12. Entrou na 

Rede Globo em 1966, convidado por Walter Clark e, até a chegada de Boni, em 

1967, ocupava o cargo de diretor de produção e programação. Quando a dupla que 

revolucionou a Rede Globo (Boni e Walter Clark) estava junta na mesma emissora, 

Borjalo passou a trabalhar ao lado do próprio Boni, como seu assistente. Seu último 

cargo na Globo foi como assessor na Central Globo de Criação. Borjalo passou por 

jornais, revistas, uma agência de publicidade (a Esquire, de Barbosa Lima) 

emprestando a estas empresas seu talento jornalístico, tanto nas palavras quanto no 

traço, também passou por outras emissoras de televisão como TV Rio, Excelsior e 

TV Itacolomi (de Belo Horizonte). 

A original vinheta do plim-plim, foi criada em parceria com Boni, que, 

segundo este último, “representava o diafragma de uma máquina fotográfica que 

se abria e fechava” (Folha de S. Paulo, 19 de nov. de 2004), que tinha a função 

de separar o que era comercial do que era entretenimento e, ainda, de preservar 

a emoção do programa. Para Boni (Rede Boni in Sras. & Srs., ano 3, nº 18, p.56), 

era uma maneira de manter e declarar o respeito ao telespectador, que antes do 

uso da vinheta, recebia o bloco de comerciais como se fosse parte do programa, 

algo que foi gradativamente sendo adotado pelas outras emissoras, cada uma 

com sua linguagem.  

                                                 
12 Falecido em 2004, por falência múltipla dos órgãos, em decorrência de câncer. O cartunista era 
nascido em Minas Gerais, em 15 de novembro de 1925. Foi incluído entre os 07 maiores 
caricaturistas do mundo no "Congresso Internacional de Humorismo" em 1955 na Itália. Com Ziraldo,  
Jaguar e José Geraldo Barreto, nos anos 60, formaram a primeira cooperativa de artistas nacionais 
para criar quadrinhos infantis baseados em personagens do folclore brasileiro.  
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Os primeiros bonecos que apareceram no vídeo, ainda em preto e branco 

foram de autoria de Borjalo, utilizando uma técnica conhecida como cartão-truca, 

que eram bonecos desenhados e montados em papel, com boca móvel, que 

pareciam falar em cena. Uma de suas mais famosas criações, já na Rede Globo, 

foi o bonequinho da zebra que anunciava os resultados da loteria esportiva no 

Fantástico durante  muitos anos.  

Sabendo disso, observa-se que desde a década de 1970, sobretudo com a 

entrada de Hans Donner, conservou-se a essência da vinheta do plim-plim criada 

por Borjalo, acrescentando-se a ela recursos visuais, de 3D, de atmosfera bem 

futurista. Em nossa pesquisa em arquivos de vídeo pela internet, encontramos 

apenas uma referência à vinheta promocional da Globo com a vinheta sonora “plim-

plim”, datando dos anos 80 (v. figura 26). Nela ainda não havia sido agregado 

nenhuma temática além da própria marca da rede Globo.  

 

O efeito sonoro (plim-plim) tornou-se marca registrada da emissora, tão 

reconhecível quanto sua marca ou seus programas, chegando a comportar-se como 

sinônimo do nome Rede Globo. Nas palavras de José Land,  

[...] a TV Globo além de ter a sua ‘personalidade visual’, através de uma 
logomarca e de uma marca, também conseguiu ter uma vinheta institucional 
sonora. Ao escutar o plim-plim você imediatamente identifica, você relaciona 
este plim-plim à marca da TV Globo. (grifo do autor) 
 

A evolução visual da vinheta promocional da emissora Rede Globo, doravante 

denominada apenas vinheta do plim-plim, apresenta algumas mudanças 

significativas. Em primeiro lugar do ponto de vista do tratamento visual (atualmente o 

cartoon, deixando de lado as operações rebuscadas de computação gráfica), bem 

como em função da temática, discurso e narrativa que estas vinhetas passam a 

trazer à tona. Como se pode perceber, até meados de 1990, a vinheta do plim-plim 

Figura 26 – quadros  da vinheta promocional da Rede Globo, da década de 1980. 
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Figura 28 – Quadros de vinheta Cidadania (Cambito), de Otávio Rios. 

era composta apenas do símbolo/marca da emissora, que piscava juntamente com o 

efeito sonoro que lhe dá nome (plim-plim). Nas produções mais recentes, a Rede 

Globo vem apostando em um formato que se diferencia de tudo feito, até então, em 

termos de vinheta de identificação da emissora. O Diretor de Propaganda da Central 

Globo de Comunicação, José Land 13, informa que as vinhetas do plim-plim 
começaram em 1996, e durante alguns anos, era apenas a vinheta sonora, 
somente o plim-plim. A partir de 1998, é que elas começaram a ganhar o 
formato de cartoon animado, de desenho animado. Uma idéia que na época 
acabou se transformando num formato, no qual você também poderia 
passar nessas vinhetas uma série de conceitos que vão desde conteúdos 
educativos até o humor pelo próprio humor. 

 

Atualmente, as vinhetas do plim-plim apresentam-se no formato de animação 

gráfica mais simples, não recorrem ao texto verbal e, no final, a marca da Rede 

Globo (acompanhada pelo efeito sonoro “plim-plim”), é incorporada e inserida no 

contexto da peça. Abordam temas de responsabilidade social, saúde, educação, 

solidariedade, cidadania, educação no trânsito e redução da violência. Estas peças 

audiovisuais também recorrem fortemente a símbolos da cultura nacional (índios, 

negros, mestiços, baianas, capoeiristas, gaúchos, samba, forró, cangaceiros, 

mulatas, etc.) e em números casos revelam um caráter didático, propondo 

comportamentos politicamente corretos. Nessas peças, a Rede Globo aparece como 

o elemento conectivo entre as falas dialógicas inseridas no discurso das vinhetas. (v. 

figuras 27 e 28). A opção por este modelo, possibilita à Rede Globo, a transmissão 

                                                 
13 Entrevista feita por e-mail no segundo semestre de 2006. (ver Anexo A) 

Figura 27 – Quadros da vinheta do plim -plim  Esporte e Transformação Social, de Zappa 
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de mensagens educativas e, concomitantemente, em sendo uma peça de caráter 

institucional, marca um posicionamento da empresa, conforme citou em entrevista 

José Land. 

Outra diferença marcante é que as atuais vinhetas do plim-plim são 

elaboradas por artistas gráficos, cartunistas e desenhistas que têm seus nomes 

associados à peça, quando sua assinatura aparece, ao final. José Land explica que, 

de início, o trabalho era coordenado pelo cartunista Miguel Paiva e a lista dos 

cartunistas a serem convidados era definida internamente (Diretoria da Central 

Globo de Comunicação – CGCOM). A partir do ano de 2000 o convite tornou-se 

público e aberto a qualquer cartunista que quisesse participar. A única condição é 

que o artista teria que ter um desenho ou charge publicada em algum veículo de 

comunicação, seja um jornal de bairro, um jornal da igreja ou um site, havendo 

exceção, apenas, para publicações em blogs pessoais. Dentre alguns autores das 

vinhetas, podemos citar Ziraldo, Jotapê, Rique, Otávio Rios, Lan, Zappa e tantos 

outros com menor projeção nacional. Os três entrevistados para esta pesquisa14 – 

Ziraldo, Rios e Zappa – afirmaram que a iniciativa da emissora era muito boa, pois 

respeitava e divulgava a criação do artista devido ao alto nível de exposição, além 

de ter um forte apelo social. Com exceção de Ziraldo, os cartunistas expressaram 

abertamente que consideram as vinhetas do plim-plim como parte das ações 

estratégicas da emissora, gerando associações positivas para sua imagem, já que 

ela assina a mensagem, juntamente com o autor e, deste modo, assume sua 

responsabilidade social. Neste sentido, vale observar as palavras de Rios: 

Ela tomou uma postura de conscientização, mobilizando o povo por causas 
nobres. As mensagens de responsabilidade social transmitidas em suas 
novelas têm um benefício ao país que é até difícil de mensurar. Além disso, 
é uma grande empresa, tenho dois amigos que são funcionários da Rede 
Globo que tiveram suas faculdades pagas pela empresa. Sendo que um 
começou como Office Boy. 

 

A MTV nos serve de exemplo pra a reafirmação do intervalo comercial como atração 

institucional da própria emissora, pois ao invés de classificar seus produtos de 

intervalo como chamadas ou vinhetas denomina-os art breaks, isto é, arte de 

intervalo, conservado a nomenclatura de vinheta apenas para os elementos que 

desempenham a função de organização da emissora, a saber: abertura e 

encerramento de programa, oferecimento (patrocínio), bem como a entrada de 

                                                 
14 Entrevistas cedidas via e-mail no segundo semestre de 2006.(v. Anexos B, C e D) 
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quadros durante a exibição dos programas. Na MTV, as art breaks não têm duração 

pré-estabelecida, havendo peças que duram cinco segundos enquanto outras levam 

quase um minuto no ar.  

Neste ponto, é oportuno voltarmos à questão das vinhetas como peças 

representativas da identidade da emissora, do ponto de vista ideológico, cultural e 

político. Para efeitos metodológicos, comparemos as duas emissoras: MTV e Rede 

Globo. A primeira é um canal global, jovem, dinâmico e que concentra toda sorte de 

manifestações artísticas, o que acaba por determinar uma espécie de  

multiculturalismo visual, que tanto lhe caracteriza.  

A falta de padronização, seguimento de regras rígidas e a exploração de 
diversas possibilidades de se fazer uma vinheta são as principais 
características dela. [...] Com toda essa linguagem que se modifica sempre, 
a MTV mostra sua essência de ter várias caras, como seu público, e de ter 
uma linguagem pós-moderna. (LYRA, 2005, p. 74) 
 

 

Figura 29 – Quadros da vinheta “Animais” da MTV 

Figura 30 – Três seqüências de quadros das vinhetas da MTV 
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Até hoje, na verdade só a MTV (como uma emissora de canal tanto aberto, 

quanto fechado) parece ter alcançado um visual dito pós-moderno, mesmo quando 

se trata da identidade de sua marca que, aliás, é cambiante. Muda de cor, forma, 

tamanho e posição, segundo as necessidades ou intenções do criador em cada 

peça. Já a Rede Globo, ocupa um lugar bem diferente na cabeça dos 

telespectadores, sendo amplamente reconhecida como uma emissora séria, 

diretamente ligada a questões de ordem política e cultural brasileiras, cujas novelas 

e telejornais merecem destaque. Comparativamente, as vinhetas promocionais da 

MTV caminham numa direção contrária às da Rede Globo, já que aquela recorre 

mais ao nonsense, ao visual livre, de ruído e esteticamente ousado. O visual da 

MTV, em suas meta-mercadorias ou art breaks, como denominam os realizadores, 

se permite um alto nível de experimentação visual (com toques de videoarte), à 

fusão de estilos e técnicas (como na figura 29, que mistura técnicas de 3D e 2D, 

além do terceiro quadro ficar apenas por milésimos de segundo no ar antes da 

assinatura), nas inúmeras referências a estilos  escolas do design (estética punk, 

oriental, tecno, art nouveau, etc.) nos temas e nos apelos (sexuais, violência, 

choque, agresividade ou apenas êxtase visual). (v. figura 30) 

As vinhetas do plim-plim mantêm-se na linha lúdico-educativa, respeitando as 

particularidades do traço dos artistas que assinam as peças, o ponto de que mesmo 

as mensagens mais fortes, ganham leveza, uma espécie de coerção disfarçada. 

Nelas não se ouvem palavrões (sic), como nas vinhetas da MTV, que se permitem 

toda sorte de vocabulário buscando ser autenticamente jovem direta e objetiva, 

como se supõe  ser seu público.  

A MTV também trabalha com vinhetas cuja função é de atestar a 

responsabilidade social da emissora. Muitos fazem parte do projeto PACTO MTV, 

que tem vários temas e, normalmente, são mundialmente trabalhados pelas diversas 

emissoras da rede. Entre eles figuram o Staying Alive (visa diminuir a contaminação 

por HIV através do uso do preservativo), que é abordado de diversos pontos de vista 

(homossexualidade e diversidade sexual; liberdade sexual; evolução dos direitos da 

mulher) ou campanhas mais localizadas como contra o preconceito (de qualquer 

espécie). A MTV, no entanto, trabalha em níveis bem mais conceituais, com maior 

diversidade de técnicas e formatos, agregando referências a filmes (como na vinheta 

SUP Godard, em preto e branco, inspirada no filme Acossado de Godard, figura 31), 

ou animação (para as diversas elaboradas para a campanha Ovos e Tomates, sobre 
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as Eleições 2006), ousando na linguagem direta e autêntica (v. figura 32). A esfera 

privada está sempre em mais evidência que a pública e, se esta aparece, é através 

de um ponto de vista particular. A MTV faz questão de dizer que, com essas 

campanhas sociais, eles pretendem educar e não pregar (no original, teaching 

without preaching). 

 

 

 

 

 

 

Nas vinhetas do plim-plim, por ter características de cartoon ou mesmo de 

charge, estão sempre recorrendo ao humor e as peças que divulgam algum 

comportamento socialmente responsável assemelham-se a fábulas, já que levam o 

telespectador a entender a moral da narrativa. O sujeito que viola alguma regra 

social é punido por isso, pela própria circunstância dos fatos, como conseqüência 

direta de suas ações, por outro sujeito presente na história. Em casos específicos, a 

narrativa reverte a expectativa do telespectador, fazendo-o refletir sobre o tema. 

Percebe-se que a mediação entre esfera pública e privada, correto e incorreto é feita 

pela Rede Globo, cujas vinhetas são bastante didáticas e informativas, 

diferentemente do que registramos nas vinhetas da MTV. 

Verifica-se que os produtos de intervalo da Rede Globo e da MTV são frutos 

diretos da missão estratégica de cada uma delas, representantes de seus valores e 

de suas características, bem como de seu público. Concluímos ainda que as 

vinhetas não ocupam apenas uma função estética na grade de programação, tão 

pouco resumem-se a elementos norteadores do desenvolvimento temporal dos 

programas nesta mesma grade. São produtos institucionais, dotados de alto valor 

cultural na medida em que encerram, através de seus elementos constitutivos 

Figura 31 – Quadros da SUP Godard 

Figura 32 – Quadros de umas das peças da campanha para as Eleições 2006 
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(visuais, sonoros e temáticos) tanto os valores ideológicos e políticos da emissora, 

quanto dos telespectadores. Como produtos de intervalo que são, situam-se dentro 

de uma lógica de mercado em que o fator econômico é imperativo na corrida pela 

audiência e pela fidelidade do telespectador a um determinado canal de televisão.  

 

2.6 As vinhetas do plim-plim na grade de programação 

 

As vinhetas do plim-plim são utilizadas exclusivamente na abertura e 

encerramento dos intervalos comerciais dos filmes exibidos pela emissora e em 

algumas séries especiais. Considerando-se que a Rede Globo, de segunda a sexta, 

das 07h às 24h, mantém uma média de 17% a 18% de sua programação preenchida 

por filmes, e a mesma média, durante o fim de semana (sábado e domingo, 07h às 

14h), podemos dizer que quase um quinto da programação da emissora é baseada 

em filmes. Esta média só cai no domingo à noite (18h às 24h), quando há 

predominância de programas enquadrados no gênero shows. Os dados podem ser 

observados nos gráficos 1, 2, 3 e 4 abaixo 15:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                 
15 Fonte: Mídia Dados 2005 
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Gráfico 1 – Composição da programação 1 – Rede Globo 
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Supondo que um filme, com duração média entre uma hora e meia e duas 

horas, e seja apresentado em quatro ou cinco blocos, estas vinhetas passaram a ser 

exibidas de oito a dez vezes por filme. Assim, se a programação tem, no mínimo, um 

Composição da Programação Diurna 
(sábado e domingo, 7h às 14h)
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Gráfico 2 – Composição da Programação 2 - Rede Globo 

Composição da Programação Noturna 
(segunda a sexta, 18h às 24h) 
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Gráfico 3 – Composição da Programação 3 - Rede Globo 
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Gráfico 4 – Composição da Programação 4 - Rede Globo 
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filme à tarde e outro à noite (após a novela das oito ou após os seriados, na Rede 

Globo), o número total de inserções diárias do produto fica entre 16 e 20, o que é um 

número significativo, considerando as recomendações de grande parte dos livros de 

planejamento de mídia publicitário. Esta média permite que a vinheta do plim-plim 

seja percebida, reconhecida e compreendida pelo telespectador, fato essencial para 

nossas considerações sobre o produto. 

Partiremos agora para uma análise sobre o perfil do público que assiste 

televisão no Brasil, considerando faixa etária, sexo e classe social, a partir dos 

gráficos seguintes16: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
16 Fonte: Mídia Dados 2005, considerando-se o universo de 184.184,30 pessoas e 51.880,20 domicílios.  

Perfil dos consumidores de TV (10 anos e +)
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Gráfico 5 – Penetração da TV no Brasil (sexo) 
 

Gráfico 6 – Penetração da TV no Brasil (faixa etária) 
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Visto isso, compreende-se que no total dos telespectadores acima de 10 

anos, há maior presença das mulheres (53%, contra 47% dos homens), embora 

conserve uma diferença pequena, neste sentido. Homens e mulheres, no entanto, 

apresentam uma distribuição equilibrada quando o fator de classificação é a faixa 

etária, podendo-se registrar apenas uma maior concentração entre as faixas que 

vão dos 15 aos 49 anos. Este público representa grande parte do mercado 

consumidor do país (incluindo os papéis de influenciador, decisório e comprador, 

que podem desempenhar). Atrelado a isso, as classes C e D apresentam presença 

esmagadora no gráfico 07, pois juntas totalizam 61%, contra 39% de todas as 

outras classes juntas. Isto é bastante significativo tendo em mente que as classes 

C e D são as mais populosas no país e é onde se encontram também os grupos 

mais subalternos da população. Este mesmo grupo tem sido a mina de ouro dos 

empresários de bens não duráveis e, portanto, das emissoras de televisão. 

Devemos esclarecer que o critério de penetração não é o mesmo que audiência, 

um item medido instantaneamente, através de métodos eletrônicos. Normalmente, 

chega-se aos percentuais de penetração através de entrevistas pessoais, a fim de 

descobrir hábitos de consumo, ou seja, quando falamos que a televisão tem altos 

níveis de penetração nas classes C e D, dizemos que estas camadas da população 

têm o hábito de assistir TV, dedicando um tempo razoável do dia a isso.  

Sem dúvida, há a influência do fa tor econômico nesses índices, já que a 

população mais privilegiada economicamente tem a possibilidade de acesso a 

outros meios de comunicação e entretenimento com mais freqüência.  

Perfil dos Consumidores de TV  (Classe Econômica)
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Gráfico 7 – Penetração da TV no Brasil (classe econômica) 
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3 A identidade cultural e a mídia: aspectos balizadores 

 

Desde sempre relacionados aos estudos e resgate das produções culturais, 

os Estudos Culturais mostram-se fundamentais para entender o fenômeno das 

vinhetas do plim-plim, já que estas se articulam intensamente com o material cultural 

de vários grupos, tanto hegemônicos quanto não-hegemônicos. Além disso, as das 

vinhetas se ancoram em temas e narrativas de profunda ligação com a cultura 

nacional brasileira, de modo que achamos pertinente utilizar os Estudos Culturais e 

todo o seu referencial teórico-metodológico para analisar o corpus. Nesta 

perspectiva, passamos a delimitar bem este arcabouço, o que justificará as escolhas 

metodológicas e também teóricas empreendidas neste estudo.  

Em razão da sua variabilidade e flexibilidade, de temas e objetos de estudo, 

de metodologia, bem como de seus aparatos teóricos que fazem fronteira com várias 

disciplinas, os Estudos Culturais têm tido dificuldade de encaixar-se como uma 

disciplina ou simplesmente um campo, uma área, em que se desenvolvem trabalhos 

científicos. Longe de ser moda, já tendo demonstrado evolução no seu 

desenvolvimento e a devida importância na atualidade, os Estudos Culturais 

mostram-se ricos justamente em função de aceitarem dialogar com disciplinas e 

metodologias variadas, sem que isso lhes confira a acusação de falta de rigor 

científico-metodológico. A variabilidade de objetos e a tendência à 

interdisciplinaridade (e até antidisciplinares conforme argumenta Richard Johnson17) 

refletem a insatisfação do campo em lidar com o limite teórico-metodológico que 

certas disciplinas implicam, buscando ampliar seus horizontes a fim de que aquilo 

que, desde o princípio, configuram seus objetos de estudo mais comuns, a saber, 

“materiais culturais, antes desprezados, da cultura popular e dos mass media” 

(ESCOSTEGUY, 2006, p.139), sejam contemplados em sua totalidade orgânica.  

Importante também salientar que o estudo desses objetos nunca se desvinculou das 

preocupações teóricas com as relações de poder na produção cultural, apontando 

para o fato de que no âmbito popular não existe, apenas, submissão, uma evolução 

que se dá desde os primeiros trabalhos inaugurais dos ECs18, até a evolução do 

campo com a inclusão de perspectivas teóricas mais políticas, a exemplo de 

                                                 
17 Johnson, Richard. O que é, afinal, Estudos Culturais? Belo Horizonte: Autêntica, 2006. 
18 Aqui se incluem os trabalhos de Raymond Williams e E.P. Thompson sobre a classe operária da 
Inglaterra. 



 67 

Gramsci  e Althusser, cujas teorias foram revisadas e adaptadas. Além da análise 

interpretativa, de cunho qualitativo, da relação entre cultura e comunicação massiva, 

os Estudos Culturais foram acrescidos das pesquisas de recepção, que por fim 

destacaram a questão da negociação na leitura doméstica que o público faz das 

mensagens midiáticas. Neste percurso, de quase meio século, os Estudos Culturais 

podem ser ainda considerados estudos jovens, mas não imaturos. A crítica, 

incorporada na análise que o campo faz não só dos seus objetos, mas também ao 

olhar que lança a si próprio, faz dos ECs fértil terreno para a análise quase que 

holística, arriscaríamos dizer, dos fenômenos contemporâneos que se enredam nas 

relações entre cultura, política, economia e identidade. Nesta última, o conceito de 

classe, antes prioritário, dissolve-se para dar lugar a outras matrizes como de raça e 

gênero, “buscando-se sua relação com os meios de comunicação e consumo” 

(ESCOSTEGUY, 2006, p.155).  

Johnson (2006, p. 35) apresenta um esquema circular da produção cultural, 

incluindo as etapas de produção, da forma que assumem, da leitura que se faz 

desses produtos e a inserção destes na cultura vivida, ou seja, da produção ao 

consumo e resignificação destas formas culturais. Embora o esquema seja criticado 

por alguns autores que apontam sua falha frente às novas mídias19, ele apresenta 

diversas possibilidades de estudo dos objetos na perspectiva dos Estudos Culturais, 

já que insere no contexto a ser estudado, as relações estabelecidas entre as 

condições de produção e consumo com as mercadorias culturais, encaradas como 

bens simbólicos. O esquema se mostra ainda interessante por considerar que em 

todas as etapas, mesmo dentro da lógica capitalista, os sujeitos assumem certa 

liberdade para a interpretação e reprodução destas formas culturais. O movimento 

da cultura fornece então, uma linha de produção que vai da abstração ao concreto, 

bem como considera os movimentos entre o público e o privado, ou seja, quando um 

produto cultural torna-se simbólico, há que se considerar tanto seus aspectos mais 

gerais (como publicamente assumem dados significados e, neste caso, quem e em 

que condições os produzem), quanto mais particulares e privados (no momento de 

                                                 
19 Em artigo de crítica, analisando o texto O que é, afinal, estudos culturais?, original de 1987, por 
Richard Johnson, Jonathan Lillie afirma que as novas mídias, a exemplo dos blogs, chats e 
comunicadores virtuais, estabeleceram uma nova ordem de produção e consumo da cultura, em que 
se registra ainda a mudança nos papéis dos sujeitos, que são tanto produtores quanto consumidores, 
quando em comparação aos meios de comunicação massivos. O artigo de Jonathan Lillie pode ser 
encontrado em http://www.unc.edu/courses/2000fall/jomc245-001/lillie_critique_1.html, (Acesso em 10 
nov. 2006, em cache ). 
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leitura/consumo do bem). Estas formas de cultura são, para Johnson (2006, p.41) 

formas de estudo da cultura que, em última instância será sempre um “local de lutas 

intensas em torno do significado”. 

Nesta mesma perspectiva, Johnson aponta para um método que está também 

presente nos estudos de John Fiske, especialmente em Televison Culture20 (Cultura 

da televisão), que corresponde à metodologia de análise proposta para o estudo das 

vinhetas do plim-plim. Este método, segundo Johnson (2006, p.42) privilegia a 

análise descritiva dos objetos, considerando sua construção discursiva, sem perder 

de vista a situação dos sujeitos. Assim, ao pensar o sujeito emissor/produtor, o 

método busca desvendar os mecanismos de produção de significado dentro da 

linguagem da narrativa, neste caso, a midiática, uma metodologia descendente da 

crítica literária. Tal tipo de análise difere daquela que Johnson (2006) define como 

tendo raízes teóricas sócio-históricas e antropológicas, já que neste segundo 

método enfatizam-se descrições complexas, partindo para a investigação e 

mapeamento dos objetos estudados (culturas e movimentos culturais), recriando 

experiências culturais de forma localizada.  

Em virtude das características inerentes aos nossos objetos de estudo, as 

vinhetas do plim-plim, o primeiro método parecer-nos eficaz, porém incompleto. Esta 

análise mais descritiva, e quase formalista do objeto, não deve ser desvinculada das 

condições de produção, já que são as necessidades grupais, de comunidade e até 

individuais que influem diretamente tanto na leitura das formas de cultura, quanto 

nas formas de produção e reprodução cultural. Descartar os aspectos mais 

sociológicos, bem como as condições político-econômicas em que os grupos estão 

inseridos e, mais ainda as relações de poder que constituem a produção, seria em 

certa medida, desconsiderar as contribuições que os Estudos Culturais receberam 

nestas áreas ao longo de sua evolução. Busca-se realizar esta investigação através 

do equilíbrio que situa as vinhetas do plim-plim historicamente no cenário televisivo 

atual (já iniciada no capítulo anterior, a ser complementada no próximo), co-

relacionando esta reconstrução histórica às imbricações sociopolíticas envolvidas na 

produção cultural, bem como seus aspectos econômicos. Nesta perspectiva, 

                                                 
20 Television Culture, ainda sem tradução para o português, é original de 1987. Neste livro, Fiske 
analisa a televisão e seus produtos, considerando tanto aspectos econômicos quanto político-
culturais. Esta análise é feita com base em argumentos de várias correntes (britânica, americana e 
francesa, por exemplo), tanto do ponto de vista teórico quanto do descritivo (textos, narrativas bem 
como aspectos mais específicos da linguagem televisiva, como cenário, edição, figurino, etc.).  
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optamos por realizar uma investigação mais acurada sobre a história da televisão no 

Brasil, suas prerrogativas econômicas e políticas, sobretudo no que tange a Rede 

Globo e sua relação com o estabelecimento da  indústria cultural no Brasil. Esta 

discussão está necessariamente vinculada aos aspectos da formação da identidade 

(individual ou coletiva), sobretudo no cenário atual, em que a mídia assume papel 

mais vigoroso na produção e recepção cultural, dinamizando a relação entre o 

público e o privado. Vejamos, pois, como a cultura assume um papel diferenciado na 

pós-modernidade e que relações este conceito de cultura constitui com questões 

cruciais como a identidade nacional, hegemonia e os meios de comunicação de 

massa, especificamente no Brasil.  Para isso, nos apropriaremos dos aportes 

teóricos de pensadores sociais contemporâneos, que se mostram elucidativos para 

se pensar vários aspectos da contemporaneidade. Dentre estes, podemos destacar 

Gilles Lipovetsky, Anthony Giddens e Zygmunt Bauman. As contribuições de Homi 

Bhabha, Néstor Garcia Canclini, Chris Barker, Stuart Hall e Arjun Appadurai nos 

aproximarão mais da perspectiva dos Estudos Culturais, para a investigação aqui 

proposta. Com isso, buscamos sempre conferir a esta análise um ponto de vista 

mais dialético, livre de reducionismos ideológicos, e, desse modo, já assumindo a 

possibilidade da ambivalência e ambigüidade da produção cultural contemporânea, 

ainda que ela seja massiva e midiática. Neste mesmo raciocínio, incluímos a 

possibilidade das várias leituras e da resignificação das formas culturais, dada a 

distância entre a produção e o consumo destes bens. A posição que assume o 

pesquisador, neste tipo de metodologia, deve ser pensada com cautela, sobretudo 

no que diz respeito à leitura do material a ser analisado. A interpretação social, por 

mais fechada metodológica e cientificamente que seja, é sempre parcial e, 

necessariamente, dotada de subjetividade de quem lê o material. Assim, a conclusão 

não se fecha, tão pouco deve ser totalizante, até em função da incapacidade de 

estabilizar os produtos culturais já que a própria cultura é algo em mutação 

constante. Sabe-se, portanto, que a análise aqui proposta é apenas parte da cadeia 

de circulação do produto cultural. Por conseguinte, é importante ressaltar que além 

de descritiva, isto é, centrada nas marcas oferecidas pelo texto cultural (no caso 

das vinhetas, muito mais imagético que textual, isto é, escrito), considera ainda as 

posições dos sujeitos e as relações de poder (disputas e negociações) instaladas 

no interior da cultura. Propomos estudar, portanto, as vinhetas do plim-plim em 

suas peculiaridades, bem como em que cenários elas estão inscritas, por quem 
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são veiculadas (o lugar de fala do emissor) e que papéis desempenham para seus 

produtores.  

 

3.1 Pós-Modernidade: estabelecendo novos pontos cardeais  

 

O conceito da pós-modernidade, e mesmo o reconhecimento de sua existência, 

tem sido objeto de divergência entre os diversos estudiosos dos campos da 

sociologia, da antropologia, da política e da comunicação. Pós-modernidade, 

modernidade transbordada, conseqüências da modernidade ou hipermodernidade têm 

sido utilizados como termos equivalentes quando o que está em jogo é o processo 

complexo de mudanças sociais e culturais, que designa o abalo sofrido pela 

racionalidade e pelas grandes ideologias da história. Neste estudo, o objetivo de trazer 

à tona este conceito foge ao âmbito da discussão epistemológica ou da validade de 

um destes termos. Em todos eles, enxergamos algo que é crucial: é um momento que 

guarda características específicas na sociedade, do ponto de vista estrutural, de 

valores e dinâmica das relações sociais, em comparação a épocas anteriores. 

Trazemo-no à tona para demarcar o momento em que a identidade cultural (do 

indivíduo, da sociedade e do país), sofre novos arranjos em um processo que é 

acentuado pela globalização e suas ramificações espetaculares, como impactos 

tecnológicos e diásporas, por exemplo. Neste sentido, apontam para a existência da 

dinâmica da individualização e pluralização de nossas sociedades, constituindo 

formas únicas de vida que, em alguns aspectos, parecem em contínua e irrefreada 

mudança. O pós-moderno indica, portanto, uma “temporalidade social inédita, 

marcada pela primazia do aqui-agora” (LIPOVETSKY, 2004, p. 51). Ao invés de 

pensar o futuro, o centro de gravidade da pós-modernidade foi mudado para o 

presente, como se vivêssemos uma série de presentes contínuos.  

Se a pré-modernidade tendia à rigidez, solidez e ordenamento, a pós-modernidade 

tende à fluidez. Vive-se, então, um tempo que experimenta dimensões bastante 

diferenciadas daquelas estabelecidas pelo período pré-moderno, com características 

bem mais “fluidas”: apresenta grande variedade de comportamentos, não se fixa ao 

espaço, mas ao tempo, leve e com alta mobilidade, podendo ainda transbordar. É o 

que nos aponta Bauman:  
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essas são razões para considerar ‘fluidez’ ou ‘liquidez’ como metáforas 
adequadas quando queremos captar a natureza da presente fase, nova de 
muitas maneiras, na história da modernidade. (BAUMAN, 2001, p. 11). 

 
Nas sociedades ditas pré-modernas havia mecanismos que forneciam padrões 

fixos para a vida em sociedade, de modo que o sujeito tinha confiança nos sistemas 

operantes e se costumava pensar que a identidade deste indivíduo era, igualmente, 

centrada. Família, Estado, Igreja e demais instituições exerciam um poder limitador 

mais efetivo na sociedade. Dentre os mecanismos mais importantes para a regulação 

do cotidiano nas sociedades pré-modernas estão os conceitos macro-sociais de 

tempo e espaço. A mudança na compreensão destes conceitos está igualmente 

alocada por Anthony Guiddens (2002) e Arjun Appadurai (2001) como ilustrativa das 

mudanças ocorridas ao longo da história mundial, rumo à contemporaneidade, 

conferindo-lhe um caráter, sobretudo dinâmico. As coordenadas tempo e espaço 

(antes conectadas pelo lugar) foram separadas, atingindo medidas universalizantes, 

mas não somente ao nível macro, como também oferecendo novas formas de 

combinação das atividades sociais – sem a mediação de um lugar específico. 

Conforme aponta Giddens, dá-se a mudança no tipo de relação que estabelecemos 

ente nós e, também, com as máquinas: o desencaixe, ou:  

o ‘deslocamento’ das relações sociais dos contextos locais e sua 
rearticulação através de partes indeterminadas do espaço-tempo [...] é a 
chave para a imensa aceleração no distanciamento entre tempo e espaço 
trazido pela modernidade. (GIDDENS, 2002, p. 24). 

 
Estabelecem-se, portanto, os compromissos sem rosto, em substituição aos 

compromissos com rosto(GARDENS, 2002), o que significa que as relações agora 

são mediadas sem a necessidade da presença física de um outro semelhante, 

gerando a necessidade do desenvolvimento de um outro tipo de confiança, 

modificando também a segurança ontológica dos indivíduos. Hall (1999, p.12) afirma 

que “o sujeito, previamente vivido como tendo uma identidade unificada e estável, 

está se tornando fragmentado; composto não de uma única, mas de várias 

identidades, algumas vezes contraditórias ou não resolvidas”. O autor aponta cinco 

momentos em que a compreensão do sujeito moderno, como ser social individual, 

centrado, racional e dotado de uma identidade única e imutável, foi, paulatinamente, 

sendo modificada, e função das novas teorias científicas e sociais, até ser finalmente 

descentrado. O primeiro momento é fruto do pensamento e tradição marxistas, que 

postulava o homem (sic) como historicamente assujeitado, resultado das condições 
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em que vive e ainda daquelas que lhe foram deixadas por outros. Na leitura de Louis 

Althusser, Marx rompia então com dois grandes postulados da filosofia moderna: a 

essência universal do homem; a essência como atributo singular e individual de 

cada homem (sic).   

O segundo grande descentramento do sujeito advém das descobertas da 

psicanálise encampadas por Freud, especialmente o inconsciente, apontando para o 

grande papel que o Outro (a alteridade) na formação da identidade de um sujeito. A 

noção de identidade formada em função do contato com a alteridade e com o mundo 

externo, formada ao longo da própria evolução do indivíduo, indica a forte influência 

que os campos simbólicos (entre eles, a língua, a cultura e a sexualidade) exercem 

sobre a identidade do sujeito. Embora a identidade seja pessoal e conscientemente 

viva como unificada e coerente, está em constante conflito com as diversas 

mensagens guardadas em seu inconsciente, ora rejeitando-as, ora aceitando-as, ou 

seja, um processo em constante elaboração. 

O terceiro descentramento está relacionado aos estudos lingüísticos de 

Saussure, que em última instância, desloca a autoria de nossas proposições 

discursivas da individualidade para algo pré-estabelecido. Existiria, portanto, um 

universo limitante para o que dizemos, ou seja, nossas proposições seriam 

baseadas em premissas existentes na própria língua, entendido como um sistema 

social, culturalmente dependente e quando falamos, ativamos uma teia de 

significados já existentes. Assim, as palavras não têm significados estanques em si 

mesmas, mas são mutáveis e passíveis a interpretações e modulações que não 

dominamos totalmente.  

Os estudos de Foucault sobre o poder disciplinar seriam responsáveis pelo 

quarto descentramento do sujeito moderno. Na medida em que a sociedade 

moderna avança, aumenta a necessidade de controle e disciplina sobre a sociedade 

e o próprio indivíduo, mais isolado e vigiado através de regimes administrativos 

mantendo as atividades e a própria vida do sujeito sob controle.  

O quinto e último descentramento é o feminismo, um dos movimentos sociais 

nascidos entre as décadas de 1960 e 1970, que abre a discussão sobre diversos 

aspectos da vida social, antes entendidas apenas sob o aspecto privado, dando-lhes 

uma maior dimensão política (a família, a sexualidade, o trabalho doméstico, etc.). O 

feminismo ainda expandiu-se para formação das identidades sexuais e de gênero, 

colocando em pauta a questão da diferença entre homens e mulheres, com suas 
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particularidades, opondo-se à idéia de que os dois faziam parte da mesma 

identidade: a Humanidade. (HALL, 1999)  

Estas questões descritas acima operam na esfera da individualidade, embora 

destaquem sempre o caráter social do sujeito e os reflexos da vida coletiva sobre a 

subjetividade, bem como no plano social, mais amplo, também se registram 

modificações. Na modernidade líquida, afirma Bauman (2001, p. 21), as redes de 

relação social e as ações coletivas foram desintegradas, como conseqüências do 

poder que é, agora, mais escorregadio, mais evasivo e fugitivo. Para o autor, “a 

desintegração social é tanto uma condição quanto um resultado da nova técnica do 

poder, que tem como ferramentas principais o desengajamento e a arte da fuga” 

(2001, p. 21-22), o que é acompanhado pelo processo de fragilização dos laços mais 

imediatos das relações humanas, permitindo que estes poderes sem nome, sem 

raízes fixas, de características e abrangência global operem mais fortemente.  

A posição e a compreensão da natureza do eu (pós)moderno é reflexo de 

todas as mudanças ocorridas ao longo do tempo na sociedade. Da passagem dos 

padrões fixos, vamos às referências cambiantes (ou à falta completa delas), um 

tempo dominado pelo precário e efêmero. Partilhamos, portanto, da transição do 

indivíduo unificado, centrado, para o desencaixado, descentrado, dono de uma 

identidade fragmentada. Segundo Hall (1999, p. 71) “todas as identidades estão 

localizadas no espaço e tempo simbólicos”, ou seja, a identidade não é, portanto, 

resultado de combinações matemáticas ou biológicas, mas sim de combinações 

histórico-culturais, uma premissa amplamente aceitas pelos ECs. Esta mesma 

identidade é ainda definida através da relação do ator social com o mundo externo 

(comunidade e instituições sociais), por sua vez interpelado pelos sistemas culturais, 

à medida que estes sistemas de significação e representação se multiplicam e se 

transformam mutuamente. A identidade é adotada e se configura pela maneira como 

chegamos a ser o que somos (que sujeitos somos), com que descrições nos 

identificamos. Toda identidade está alocada num espaço e tempo simbólicos e 

define (ao mesmo tempo em que é representada por) os laços sociais dos 

indivíduos, suas escolhas e conceito de si. Sobre a formação da identidade na pós-

modernidade, vejamos as seguintes colocações de Lipovetsky: 

Na presente situação, a filiação identitária é tudo menos instantânea ou 
dada em definitivo; ela é, isto sim, um problema, uma reivindicação, um 
objeto de apropriação dos indivíduos. Meio de construir-se, de dizer o que 
se é, maneira de afirmar-se e fazer-se reconhecer, a filiação comunitária 
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vem acompanhada de autodefinição e autoquestionamento. (LIPOVESTKY, 
2004, p. 95) 
 

Parte dessa idéia de que temos de nós mesmos, de nossa identidade, 

advém da cultura nacional. Se nos dizemos brasileiros, é porque algo foi aprendido 

e transformado a partir de uma língua, modos de falar e agir específicos, ou seja, 

padrões culturais específicos que produzem sentidos dentro de um dado sistema 

de representação simbólica. De outra maneira, podemos com base nesses 

aspectos, dizer que somos gaúchos (do Rio Grande do Sul) de nascimento e 

pernambucanos (de Pernambuco) de coração. Se assim proferimos, intuitivamente 

acatamos a idéia de que a identidade nacional não é algo biologicamente 

determinado, mas culturalmente apreendido.  

Esses padrões de representação dão origem a um discurso, fundados 

invariavelmente nas estórias (e/ou histórias) que são contadas sobre a nação, 

memórias e origens em comum que geram imagens da identidade nacional como 

uma comunidade imaginada21. Veremos a seguir o processo de formação das 

culturas nacionais, observando a evolução do conceito com base nestas novas 

configurações sociais, em parte descritas acima, o que nos levará a entender a 

importância desse processo para a geração de narrativas midiáticas. Estas 

narrativas, cujos exemplos a serem analisados aqui são as vinhetas do plim-plim, 

devem ser observadas sem perder de vista o lugar que ocupa a televisão no Brasil, 

mais especificamente a Rede Globo, e sua relação com os indivíduos.  

 

3.2 As culturas nacionais. Ou como a unidade se dá pela diferença. 

 

Embora permaneça atual, o discurso da identidade nacional não é um algo 

novo. O estado-nação, elemento sine qua non da modernidade, foi sustentado pela 

cultura nacional, cujas contribuições como a unificação da língua, formação de um 

sistema educacional único, manutenção da lealdade dos indivíduos, entre outras 

coisas, tornou-se um ponto chave para o desenvolvimento da industrialização. Nesta 

perspectiva, a cultura nacional é tendente à homogeneização, ou seja, tem 

pretensões unificadoras com base em um sistema de representações próprio, que à 

medida que a unifica, a diferencia de qualquer outra nação. O processo de formação 

                                                 
21 Termo cunhado por Benedict Anderson, no livro homônimo, com edição original de 1983, em inglês. 
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da cultura nacional se dá com base em cinco características que, na opinião de Hall 

(1999, p.52-55) são as principais: narrativa da nação; ênfase nas origens, 

continuidade, tradição e intemporalidade; invenção da tradição; mito fundacional; e, 

finalmente, povo puro, original. Este povo, na verdade, é aquele pioneiro, que consta 

nas primeiras ocupações geográficas onde se instala a nação. Embora o folk original 

não venha a ocupar o poder nacional por muito tempo, está presente no mito 

fundacional, isto é, naquela estória que conta a origem da nação e a localiza num 

espaço temporal distante do presente e, por tal característica, acaba se perdendo no 

tempo. A invenção da tradição refere-se ao conjunto de práticas rituais ou simbólicas 

que, semelhante ao mito fundacional, está alocada num passado distante, 

imemorial. Sem descartar o fato de que ela pode mesmo ter sido inventada, a 

tradição, através da repetição, incute valores e normas na sociedade e implica na 

continuidade. Embora esteja adormecida, pode ser ocasionalmente retomada a fim 

de que seus elementos, que permanecem imutáveis ao longo da história, sirvam 

para dar ênfase às características da nação. Todos esses elementos (povo, mito 

fundacional, tradição, etc.) estão incluídos na narrativa da nação, que é sempre 

contada e recontada (na literatura, na mídia, nos contos da história oral) e fornece 

uma gama de eventos, imagens, estórias que formam um conjunto de 

representações compartilhadas pelos indivíduos, aglutinados em torno de pontos em 

comum (HALL, 1999, 95). Esta cultura naciona l fornece e atualiza significados que 

dão origem às identidades nacionais que se concretizam através das escolhas 

cotidianas das pessoas que se reconhecem como participantes de uma comunidade 

unida por idéias e princípios (BAUMANN, 2005). Pelo simples fato de adotarmos 

alguns destes valores em detrimento de outros nos identificamos, fazemos parte de 

uma comunidade, de um grupo, de uma nação. Essa idéia de pertencimento, que 

vem junto com idéia de identidade nacional, é constantemente desafiada no dia-a-

dia, já que, conforme aponta Baumann (2005, p.17), isso supõe “fazer escolhas, 

fazê-las repetidamente, reconsiderar escolhas já feitas em outras ocasiões, tentar 

conciliar demandas contraditórias e frequentemente incompatíveis”. Esta experiência 

diária revela-se um esforço ainda maior, e muitas vezes perturbador, tendo em vista 

que nos últimos tempos os indivíduos têm sido expostos a uma variedade de 

situações que colocam em xeque as escolhas que reforçam a condição de 

pertencimento. A identidade nacional tem então duas facetas: fornecer a condição 

de membro de um estado-nação, na acepção política da palavra, e ainda a 
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sensação de comunhão cultural, de modo que a ação cultural torna-se efetivamente 

política. A face política da identidade está alocada sobre a aceitação de que ela é 

igualmente individual e social; nossas escolhas (que efetivamente nos dizem quem 

somos, traduzem nossa identidade) se dão num campo de disputas de poder, 

normalmente situadas entre as esferas privada e pública, cujo julgamento depende, 

diretamente, do sistema de valores estabelecido pela nação. A identidade então, 

está amplamente relacionada à micropolítica, ou seja, as negociações e conflitos 

diários entre o público e o privado, entre os interesses sociais e individuais, a defesa 

destes ou daqueles valores e das ações que empreendemos para afirmar uma dada 

condição (de classe, etnia, gênero, religião, etc.).  

A bem da verdade, a idéia de cultura nacional como algo unificado é um 

conceito que em si mesmo prova-se aporístico. Observemos os seguintes 

argumentos que nos fornece a teoria cultural e com os quais vários teóricos, a 

exemplo de Hall (1999; 2003), concordam. Em primeiro lugar, a idéia de pureza na 

origem de um povo pode ser descartada em praticamente todas as nações, já que 

os Estados foram estabelecidos em função de disputas22 entre povos diferentes, que 

por fim, são responsáveis pela formação atual e, à sua maneira, persistem vivas 

nestas mesmas sociedades. Assim, a idéia de uma cultura nacional unificadora e 

homogênea consiste na subordinação das diferenças culturais latentes e inerentes a 

qualquer sociedade moderna, sejam estas diferenças de classe social, gênero ou 

étnica. Além disso, em função mesmo desse processo de conquista (na acepção da 

palavra) do território e do poder que sedimentam impérios e nações como 

hegemônicas, carrega sempre semelhante sedimentação cultural dos valores do 

conquistador sobre o conquistado. Embora adquira termos distintos, como 

aculturação, creoulização, tradução, acomodação, imitação, entre tantos outros, o 

processo revela-se de qualquer modo, híbrido e, portanto, longe da idéia de pureza 23 

(BURKE, 2003). Assim, os ECs costumam considerar que, tomando empréstimo nas 

palavras de Hall (1999, p.63), a cultura nacional é um “dispositivo que representa a 

diferença como unidade ou identidade”, portanto, partimos da premissa de que 

                                                 
22 As disputas geográficas, baseadas em mitos fundacionais de fundo religioso ou motivadas por 
razões político-econômicas, foram quase sempre longas para os estados-nação que já se 
estabeleceram e prova-se ainda dolorosa para os que não o realizaram por completo. Basta observar 
os conflitos residentes na Europa e Ásia orientais. 
23 Em seu livro Hibridismo Cultural (São Leopoldo (RS): Ed. Unisinos, 2003), Peter Burke esclarece as 
origens e as ligações de diversas terminologias relacionadas aos estudos de culturas, a exemplo 
daqueles que citamos acima.  
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embora haja um discurso coerente, uma narrativa que apresenta um povo como 

único, a cultura nacional dos estados-nação modernos são essencialmente híbridos. 

Acrescenta Hall (2003, p.27): “na situação da diáspora, as identidades se tornam 

múltiplas”, fato que se deve às mudanças sociais do último século, na passagem 

para a pós-modernidade, que solaparam de uma vez a estabilidade das identidades. 

No mundo moderno, afirma Bhabha (2001, p.239), há uma nova ordem na disputa 

pela autoridade política e social, já que os pequenos grupos – os denominados por 

Deleuze como microgrupos (apud Jameson, 1998, p.85) – passam a questionar as 

grandes narrativas, de caráter hegemônico, através das peculiaridades e diferenças 

que encontram em suas histórias particulares, de etnia, gênero, comunidades ou 

tribos. Assim, explica Barker (2003, p.242), com a crise das metanarrativas, há um 

descentramento das noções de progresso e soluções corretas para os nossos 

problemas. Por conseqüência, registra-se uma mudança nos valores fundamentais 

da sociedade e perda de fé nas verdades universais, de modo que os grupos por si 

só reformulam e revisam a história, dando origem às “questões de diferença cultural, 

autoridade social e discriminação política, o que indica momentos antagônicos e 

ambivalentes no interior das racionalizações da modernidade” (BHABHA, 2001, 

p.239). Sem dúvida, estes movimentos foram amplamente motivados pela globalização 

e pelas diásporas, dando origem a novas histórias, emergentes, que dão um novo 

significado às identidades, já que inauguram uma nova temporalidade, ao invés de 

simplesmente atribuir novos significados aos símbolos dentro da mesma narrativa.  

As vinhetas do plim-plim articulam-se muito bem com os conceitos 

apresentados até aqui. Primeiro, porque cumprem a função de aglutinar inúmeros 

grupos em torno de uma narrativa comum e coerente quando inserem em suas 

narrativas símbolos que são comuns à maioria deles, especialmente quando se trata 

de representar a cultura nacional brasileira, isto é, o que nos identifica como 

brasileiros ao invés de chineses ou angolanos. Ao mesmo tempo, permitem a 

inserção de novas narrativas, novas histórias e novas sentenças para o futuro dos 

grupos que historicamente estavam à margem do discurso midiático, abrindo espaço 

também para novas interpretações e leituras socioculturais. São igualmente coletivos 

e particulares, no sentido da afirmação da identidade, nacional ou individual/grupal, 

respectivamente. Apresentam-se, ainda como formas de pensar a articulação entre o 

público e o privado, ao trazer à tona questões de amplo valor para a vida pública dos 

cidadãos (educação no trânsito, educação de crianças, proteção da natureza nos 
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servem de exemplo) ou apresentar as formas de vida privada dos cidadão, seja a 

vida familiar, ou através das relações entre os gêneros.  

 

3.3 Hibridismo e narrativas não hegemônicas. 

 

As definições mais recentes que tentam dar conta dos movimentos ligados à 

cultura e à representação não passam ao largo do fato de que ainda que seja, por 

hora, inimaginável pensar em uma cultura global, de fato, não se pode pensar a 

questão local desconsiderando aquela primeira. Isto nos leva a enxergar que a o 

processo de globalização alterou o modo como entendemos a cultura nacional, 

reconhecendo que necessidade de auto-identificação se dá no contato com o outro, 

momento em que a alteridade se faz perceber, inevitável e imediatamente. É 

justamente no confronto que se dão as hibridizações, afinidades e as diferenças 

entre culturas variadas. Bhabha (2001, p.240) é enfático ao afirmar que são os 

grupos que sofreram subjugação que fazem nosso olhar prestar mais atenção às 

produções culturais irregulares e incompletas, surgidos no calor da sobrevivência 

social, divergente da cultura canônica. Para este autor, essa sobrevivência não 

ocorre no imaginário organizado pelas culturas nacionais e seus apelos, não 

residem, necessariamente num passado autêntico ou num presente vivo e, como 

recurso de sobrevivência, não são estratégias excludentes. Neste sentido, a cultura 

é tanto transnacional quanto tradutória, aponta para um deslocamento das idéias e 

dos signos culturais (movimentos civilizatórios, cruzadas, conquistas e diásporas 

representam bem esse aspecto), como que em busca de seu próprio lugar, através 

da revisão destes significados. As novas tecnologias, a mídia global e ambições 

territoriais que têm lugar na atualidade tornam o assunto e o conceito da cultura 

ainda mais complexo. Se por um lado, tendem à inovação e à hibridização, através 

do contato com a alteridade, tendem igualmente a manterem-se incrustados na 

cultura como mitos unificadores da nação, do povo ou da cultura popular, o que por 

fim nos torna conscientes da reinvenção da cultura e invenção da tradição como 

aspectos inerentes a ela. O termo híbrido, importado das ciências biológicas, 

adquiriu um sentido sociológico nos Estudos Culturais para designar as fecundas 

misturas interculturais, dadas nas várias instâncias de produção cultural, seja a 

música, a arquitetura, o cinema, a televisão ou o artesanato. A hibridização  funde 
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estruturas e práticas SOCIAIS, que pode tanto surgir de modo individual quanto 

coletivo, inclusive na vida cotidiana. A lógica é reconverter um patrimônio cultural 

para reinscrevê-lo nas novas lógicas de produção (CANCLINI, 2003, XXI-XXII).  

Considerando-se que é a partir do encontro de dois grupos diferentes que aparecem os 

diversos discursos possíveis num mesmo território, abrindo-se o espaço para o conceito 

de negociação na cultura, observemos as palavras de Bhabha: 

No momento em que um preceito tenta estabelecer-se como um 
conhecimento geral ou normalizador, numa prática hegemônica, a estratégia 
ou discurso híbrido abre um espaço para a negociação onde o poder é 
desigual, mas a articulação pode ser ambígua. (BHABHA , 1998, p. 34, 
tradução nossa). 
 

Vale ressaltar que quando nos referimos a grupos de naturezas diferentes 

não queremos dizer necessariamente que estes são antagônicos, mas agonísticos, 

ou seja, lutam pelo mesmo espaço, conservando não apenas divergências, mas 

também semelhanças. No trecho, Bhabha aponta uma perspectiva com a qual 

concordamos. É este movimento, de choque e apropriações, que torna possível a 

emergência de um hibridismo que recusa a representação do antagonismo social e 

não busca, necessariamente, a supremacia ou soberania. Ao invés disso, dá lugar a 

grupos que desmancham a cultura da qual emergiram para construir diferentes e 

novos pontos de vista da comunidade. Isso é possível porque o signo ideológico é 

sempre multifacetado, uma ancoragem que pode ligar-se a diversas práticas sociais, 

adquirindo novos significados, dando vazão a articulações novas, cruzamentos que 

não são eternos. Aparecem novas formas de convivência e das narrativas sociais, 

em que os grupos – ditos de minoria – são protagonistas já que a identidade é 

reivindicada de uma posição marginal ou ex-cêntrica. Em outras palavras, a minoria 

que surge da maioria, o todo que dá origem às partes, ou ainda o fora que veio de 

dentro. Neste sentido, nos vale a perspectiva de entender grupos subalternos como 

aqueles que não detêm maioria no poder e, como conseqüência, espaço e discurso 

privilegiados numa sociedade. Mas é nesta mesma sociedade em que prevalecem 

grupos hegemônicos que o hibridismo toma lugar e desperta o interesse em levantar 

questões relativas ao discurso de minorias (grupos subalternos), analisando os usos 

deste discurso, tanto por quem originalmente os produz, quanto por outros. Pensar a 

cultura a partir da fronteira, considerando a alteridade, nos leva a repensar como 

conceituamos a cidadania, a nacionalidade, a ética e a afiliação social, uma espécie 

de re-inscrição do passado na atualidade, considerando-se os antagonismos. Essa 
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estratégia deixa mais clara a interpretação do resultado estético-ideológico híbrido 

que assumem as produções culturais mais recentes. Ora assistimos à reificação do 

passado, ora a ironia e o pastiche sobressaem-se, como formas culturais únicas. Em 

todo caso, os exemplos de matérias  culturais mais recentes nos sugerem que 

“devemos ver as formas culturais híbridas como resultados de encontros múltiplos e 

não como resultado de um único encontro, quer encontros sucessivos adicionem 

novos elementos à mistura quer reforcem os antigos elementos” (BURKE, 2003, 

P.31). Como poderíamos situar, portanto, o discurso das novas vinhetas do plim-plim? 

Para responder, pelo menos em parte, a esta pergunta, consideraremos a Rede 

Globo como uma emissora representativa do discurso hegemônico, considerando 

sua formação histórica (na qual se incluem e perduram ligações com setores 

influentes da política e economia brasileiros) e desempenho comercial positivo, 

afirmação que será mais bem explorada e justificada no capítulo seguinte. Por outro 

lado, nas vinhetas do plim-plim, aparecem personagens que se encaixam nos 

grupos marginalizados da sociedade brasileira. No entanto, esta mesma narrativa, 

ao contrário do que indica seu início, não sedimenta o lugar historicamente 

associado aos personagens deste grupo de subalternos representados. Há uma 

reversão de expectativa instaurada por um discurso contra-hegemônico, que 

desestabiliza o discurso tradicional de racionalização moderna, de modo que estes 

personagens subalternos desempenham a função denominada nos ECs como 

agência, isto é, sua capacidade de estabelecer uma diferença, uma mudança social. 

Negros, índios, nordestinos, pessoas pobres, crianças em situação de risco e muitos 

outros não são aqui encaixados no grupo denominado subalterno por questões 

exclusivamente de raça ou etnia. Esta categoria está sendo utilizada para identificá-

los como pertencentes a um grupo que engloba várias características e que se 

mostram presentes nestes personagens: gênero, etnia, classe social, lugar em que 

vivem, ocupação, nacionalidade e faixa etária, por exemplo. Representam, portanto, 

grupos urbanos cujas condições de aparição pressupõem contingências históricas 

diversas daquelas em que se delineava um cenário apenas de luta de classes. 

Agora, em confronto com os setores hegemônicos da sociedade, aparecem 

elaborando estratégias discursivas na tentativa de legitimar sua emancipação.  A 

cultura, lugar de choque, confronto, margem e simpatia, se mostra como fértil terreno 

para a eloqüência destas estratégias. Trazemos dois exemplos, sendo um já 

empregado no capítulo anterior. Primeiro, vemos a vinheta intitulada  Um país mais 
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justo, de autoria de Otávio Rios, onde o menino magrinho, negro, com olhos 

cobertos por uma touca (verde e amarela) está chorando sentado num meio-fio, ou 

seja, na sarjeta. Em seguida, o reflexo de um policial aparece na poça de lágrimas 

que há à sua frente e Cambito levanta os olhos, assustado. O policial levanta a mão 

em direção a Cambito, que parece pedir-lhe com as mãos juntas, que não faça nada 

de mal a ele, pois vemos algo escuro e estreito em sua direção. Temos a impressão 

de que é um cano de uma árvore. De repente o objeto se ilumina e se revela um 

livro. Cambito sorri e estende a mão para pegá-lo. Surge então a assinatura da Rede 

Globo e a de Rios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em outra vinheta do mesmo autor, com o mesmo personagem, Cambito está 

de costas para um morro, uma favela. À sua frente, uma mesa em que pousa um 

bastão branco, que dá a idéia de cigarro ou uma droga. O ambiente é escuro e a 

trilha é um rap, que dá um tom de suspense à narrativa. Cambito põe o objeto na 

boca e, surpreendendo o espectador, destampa o objeto, ao mesmo tempo em que 

Figura 33 – Vinheta Um país mais justo (Cambito) 

Figura 34 – Vinheta Cigarro - Cambito 
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aparece uma lâmpada sobre a cabeça e revela-se um cartaz sobre a mesa. Cambito 

escreve algo no cartaz e mostra-o para a tela, quando percebemos que se trata de 

um sinal de “proibido fumar”. Aparece então a assinatura da Globo e a de Rios.  

Nas duas vinhetas acima, o personagem principal, Cambito, é colocado frente 

a situações limite, típica de bairros pobres em que a violência e as drogas fazem 

parte do cotidiano. Normalmente, personagens desses lugares são inscritos nas 

narrativas do senso comum como participantes ativos e cúmplices dessa realidade, 

que se mostra contingente e subjugadora, obrigando-os a se inserirem na 

perpetuação dessas condições, o que nos liga à questão dos estereótipos. No 

entanto, ao contrário do que seria sua sentença, Cambito mostra-se como 

transgressor do pragmatismo a que tendem as idéias universalizantes, e re-inscreve 

sua história, demarcando uma nova identidade. A Globo, representativa da narrativa 

hegemônica, abre espaço para a fala da alteridade, que monta uma narrativa 

diversa, dando lugar a um cenário de ambigüidade e ambivalência. Neste ponto, 

verificamos como a agência, aliada à produção cultural, encontra-se ligada à 

cidadania e a ação política. 

A re-inscrição da imagem do passado, aliado à manutenção da questão do 

futuro como sentença em aberto, parece ser uma habilidade (e por que não dizer 

qualidade) característica destas narrativas de representação cultural. Elas re-

posicionam, reativam e re-significam os mitos da transformação social livrando-se do 

determinismo da repetição inevitável da história sem a ocorrência da diferença. 

Estaríamos falando de um território, uma sociedade, que não pertence a um ou dois 

grupos (pensando o antagonismo de maiorias e minorias), mas aquela que consiste 

na existência de várias comunidades e não pertence, exclusivamente, a nenhuma 

delas. Um cenário que logo nos remete a condições de produção cultural 

autenticamente brasileiras.  

É ainda Bhabha (1998, p.35) que contribui para esta questão lembrando-nos 

que presenciamos uma era de identidade quando as tentativas de reavivar grandes 

memórias ou requerer territórios têm dado vazão ao surgimento de vários grupos de 

interesse e movimentos sociais distintos. Normalmente, estas afiliações estão 

alicerçadas em uma solidariedade situacional e estratégica, comumente organizada 

em torno da contingência de interesses sociais e reivindicações políticas.  

Lembremos, entretanto, que se a cultura dá vazão a narrativas não 

hegemônicas, ela também o faz mantendo os elementos da cultura nacional 
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imaginada, dando lugar à perpetuação da tradição. Como exemplo, vejamos a 

vinheta do plim-plim de autoria de Zappa, na figura abaixo. Na primeira cena dessa 

vinheta vemos o boi, personagem do folguedo popular bumba-meu-boi, que dança, 

quando a câmera dá um zoom out, revelando que era apenas uma figura na capa de 

um livro. Este livro está numa sala em que também vemos um caipira tocando 

violão, descalço e de chapéu de palha, ao lado de seu cachorro, ambos iluminados 

pela luz da lamparina. Mais um zoom out revelando que toda a cena descrita acima 

faz parte da tela de pintura de um artista, que por sua vez está na tela da TV. Um 

homem está assistindo à TV, que olha para trás (como que em direção ao 

espectador) sorri e, na TV, revela-se a marca da Rede Globo.  

Aqui, vemos o resgate de vários elementos da cultura popular interiorana, que 

gradativamente revelam-se objetos captados e envolvidos pela indústria (do livro, da 

arte, da mídia), todos passando pelas lentes da Rede Globo. Esta vinheta revela a 

face da conservação da tradição da cultura, sendo imantadas e eternizadas pelos 

suportes de conhecimento e circulação cultural, deixando visível ainda a lógica 

capitalista da produção cultural e a relação de apropriação que os meios massivos 

travam com esses elementos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os estudos pós-coloniais procuram pensar a sociedade, como estado político, 

dita multicultural, como aquela que consiste na diversidade de comunidades sem 

pertencer a nenhuma delas. O país seria um espaço comunal, embora propenso a 

separações, ao mesmo tempo em que possibilita a filiação individual, com diversos 

Figura 35 – Quadros da vinheta Cultura a Gente vê por aqui, de Zappa 
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grupos. O caso da identidade nacional brasileira é bem peculiar neste sentido, 

revelando-se fértil para o estudo ora empreendido.  

Sob o ponto de vista da legitimidade das representações, as vinhetas do plim-plim 

desempenham hoje uma função bem emblemática para a Rede Globo. Em primeiro 

lugar, permitem que os mais variados estilos e traços artísticos ganhem ressonância 

através das assinaturas que os autores imprimem em suas peças e que sempre vão 

ao ar. Para os artistas participantes, é o reconhecimento de seu trabalho, uma 

oportunidade única de divulgar sua arte para milhões de pessoas ao mesmo tempo, 

como vemos no depoimento do artista Zappa, abaixo, com a qual parecem 

concordar Ziraldo e Rios, utilizando-se de outras palavras: 
[...] uma forma esplendorosa de valorização artística de gêneros e traços 
variados, além de uma exposição de visitação incomparável. A emissora de 
fato acertou e a iniciativa pegou[...] (entrevista cedida por e-mail, no 
segundo semestre de 2006) 

 
Por outro lado, as vinhetas não oferecem benesses apenas aos artistas. Elas 

representam uma oportunidade para a emissora marcar seu posicionamento 

institucional, ligado a diversos conceitos, embora todos estejam unidos por um eixo 

temático: educação, cultura e esportes, uma escolha relacionada à área de 

responsabilidade social da Rede Globo. É o que aponta o depoimento de José Land: 

[...] este formato possibilitava ter um espaço para transmitir mensagens 
educativas, para dizer algo além do que só o som institucional[...]. 
(entrevista cedida por e-mail no segundo semestre de 2006) 
 

Vê-se que embora não tivessem tanta importância institucional para a 

emissora no início de seu aparecimento, as vinhetas do plim-plim ganharam, aos 

poucos, peso ideológico e valor de representatividade para a emissora. Veremos no 

capítulo seguinte que a década de 1990 representou um momento de reviravolta 

para o mercado de televisão, uma época crítica do ponto de vista ético em que a 

sociedade passara a questionar os meios – considerados apelativos e de baixa 

qualidade – que as emissoras vinham utilizando para conquistar e manter audiência. 

Este questionamento, oriundo das esferas da sociedade civil organizada, estudiosos 

e críticos da área, parecia ameaçar a total liberdade que, sempre tiveram os veículos 

de massa para operar no país 24. Apesar de sustentar o seu dito padrão de 

qualidade, a Rede Globo assistia, pela primeira vez depois de décadas, seu primeiro 

lugar absoluto em audiência ser abalado pelas concorrentes, obrigando-a a pôr em 

                                                 
24 Para entender melhor este período da televisão brasileira, exploramos a história da TV no Brasil no 
capítulo seguinte. 
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risco seus padrões éticos e estéticos para entrar (ainda que de forma menos 

acentuada que as outras emissoras) no ha ll do vale tudo pela audiência. Como 

resposta à cobrança e vigilância social, a Rede Globo põe em foco e acentua suas 

ações na área social, conferindo-lhe mais visibilidade tanto na própria pauta de seus 

programas como na quantidade de ações. As vinhetas passam a desempenhar um 

papel estratégico na manutenção da imagem positiva da Rede Globo diante de seu 

público. Buscava-se, através da divulgação de valores eticamente corretos somados 

à divulgação dos aspectos da brasilidade, como afirma Land em sua entrevista (v. 

Apêndice A), a Rede Globo se redimia das ações dissonantes de seu padrão de 

qualidade que, por outro lado, empreendia para conter a perda do primeiro lugar 

absoluto de audiência.  

A Rede Globo, como instituição midiática hegemônica na sociedade, inscreve-

se de forma ambígua neste cenário. A despeito de suas relações clientelistas com as 

esferas políticas e econômicas brasileiras estabelecidas historicamente, em grande 

parte responsáveis pela posição que a emissora ocupa hoje, a Rede Globo mantém 

uma imagem positiva diante dos públicos (interno e externo) através de ações internas 

(gestão de pessoas, valorização dos seus profissionais, salários acima da média de 

mercado) e externas (programas ligados à valorização da cultura regional, nacional; 

apoio a campanhas de caráter social; campanhas institucionais de responsabilidade 

social), fatos que veremos com maior propriedade no capítulo seguinte.  

Na seqüência, faz-se necessário adentrarmos aos aspectos mais centrais sobre a 

identidade nacional brasileira que por fim serão retomados durante a análise do 

corpus desta pesquisa.  

 

3.3.1 Alô, alô, brasileiro. Aqui, quem fala?  

 

Sobre a unidade da identidade nacional brasileira, sabe-se que ela é 

reconhecidamente dada pela diferença, característica que não lhe é exclusiva ou 

nova. Dos anos 1930 para os dias de hoje, pode-se traçar poucas linhas de atuação 

frente à tentativa intelectual de conceituar a identidade nacional, como bem nota 

Prysthon (2001): “uma mistura do velho mito de democracia racial, da miscigenação 

como componente da ‘diferença’ brasileira e da visão do nacional como aquilo que 

se opõe ao estrangeiro.”  O mestiço como sujeito mais representativo da identidade 
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nacional, a aceitação de que somos multiculturais ou plurais encontra ressonância 

na maioria dos discursos midiáticos atuais quando a questão em pauta é a 

representação do Brasil. Consenso entre os pesquisadores que atuam nos Estudos 

Pós-coloniais, pensar a cultura nos países latino-americanos é pensar em forças 

desiguais e irregulares de representação cultural. 

Não foi diferente na construção da identidade brasileira. Internamente, temos 

a noção quase que exata do que é ser brasileiro. Está no imaginário nacional, no 

sentimento de pertença que compartilhamos aos assistirmos a uma Copa do Mundo 

ou aproveitarmos o Carnaval. Para Ortiz (2005, p.8), vale completar, esta identidade 

está profundamente relacionada a questões políticas, na medida em que se liga à 

própria construção do estado Nacional e, mais especificamente, à interpretação das 

manifestações populares pelas diversas camadas sociais. A história da formação da 

identidade brasileira é, argumenta o autor, a história de luta dos diversos grupos 

intelectuais e políticos tentando fazer prevalecer suas idéias bem como suas 

relações com o Estado.  

A tradição mais remota dos estudos sobre a identidade brasileira dependia 

diretamente dos conceitos estabelecidos fora do país, com idéias que refletiam 

diretamente a situação hegemônica do povo ocidental, europeu, especialmente. No 

século XIX, o determinismo geográfico e biológico (com as categorias de raça e 

meio), em grande parte frutos das teorias do positivismo (Comte), do evolucionismo 

(Spencer) e do darwinismo social, como superação do discurso romântico, são 

utilizadas para explicar e interpretar a realidade brasileira (ORTIZ, 2005). Ao mesmo 

tempo em que a raça tornou-se categoria basal para a história, política, estrutura 

social e a vida estética e moral dos autores que investigam o problema da identidade 

da nação, o elemento nativo sobrevive , similarmente ao que fizeram os autores da 

tradição romântica, como símbolo nacional. O negro, dentro destas perspectivas, 

aparece em posição inferior de análise, até que se torna elemento dinamizador das 

relações especificamente brasileiras. A mestiçagem, então, ganha um sentido 

simbólico – além do real, da própria mistura biológicas entre os presentes no país – 

que, à luz das teorias deterministas, traduz os aspectos negativos do ser mestiço, 

isto é, sua posição inferior em relação ao branco, representante dos colonizadores.  

Há que se registrar, no entanto, a atuação de Manuel Bonfim (ORTIZ, 2005), 

estudioso da época, cuja interpretação da realidade brasileira é dotada de um 

sentido mais político, mais internacionalista, que revela as condições sociais e 
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econômicas (finalmente culturais) do Brasil como pertencentes à relação entre 

nações hegemônicas e não-hegemônicas. Ao mesmo tempo, o autor ainda se 

aproximava firmemente dos aspectos biológicos como metáforas para analisar os 

aspectos socioeconômicos da nação, apoiando-se na idéia do parasitismo social, em 

que a relação ente colonizador e colonizado é similar à relação entre parasita e 

parasitado. Outro destaque na interpretação de Bonfim revela-se na acepção de que 

a experiência da mestiçagem é renovadora, pois tanto aspectos do colonizador se 

impõem ao colonizado (ainda que reelaboradas por este último), quanto os aspectos 

culturais do colonizado (negros e índios) são incorporadas à cultura nacional e 

tomadas como brasileiras. A maioria dos intelectuais, no entanto, se depara com o 

problema de imigração e a formação do Estado de base capitalista no país, já 

apontando para a situação da (novamente) mestiçagem, só que num sentido de que 

a mistura com os imigrantes europeus promoveria um branqueamento da sociedade, 

o que lhe conferiria uma evolução. Essas tentativas de interpretação da sociedade 

brasileira, ainda que possam ser apontadas como falhas ou incompletas, 

demonstravam a necessidade de apreensão da identidade nacional e o desejo de 

construção de um Estado novo. (ORTIZ, 2005, p.30-31)  

Registra-se outro movimento importante, quando já na década de 1930, com 

o processo de transformação social brasileiro, marcado pela urbanização e 

industrialização, e a instalação do Estado Novo, quando três pensadores, através 

de suas obras, podem ser destacados como maiores influências no estudo da 

brasilidade. Sérgio Buarque de Holanda e Caio Prado Jr., representantes da 

tradição acadêmica (registre-se esta década como o início da implantação das 

universidades no país), vão produzir teorias que são bem coerentes com o meio 

em que estavam instalados e trarão esclarecimentos (com pontos de partida e 

metodologias diferentes, vale registrar) sobre a realidade brasileira, como observa 

Prysthon: 

A identidade nacional em Raízes do Brasil [Sérgio Buarque de Holanda] vai 
sendo trabalhada a partir das descrições das relações de trabalho, 
organização social e crescimento urbano, desde o Brasil colonial até 
considerações mais rápidas e gerais da nova ordem em 1930[...] 
(PRYSTHON, 2001, grifo do autor) 
 
Caio Prado Júnior, no seu livro mais relevante, Formação do Brasil 
Contemporâneo, aplicou o materialismo histórico ao passado brasileiro para 
apresentar dados, fatos concretos, números. A evolução da história 
brasileira seria, para Prado, conseqüência direta da divisão internacional do 
trabalho. (PRYSTHON, 2001, grifo do autor) 
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A autora aponta que Buarque de Holanda e Prado Jr., através de suas obras, 

contribuem amplamente para a formação do pensamento brasileiro. Ao destacar a 

presença da colonização ibérica na América Latina, Buarque de Holanda descreve 

dialeticamente como o fato teria contribuído para a formação das relações entre as 

esferas da vida social baseadas na cordialidade, de onde extraímos o homem 

cordial, o que deu origem ao tão conhecido jeitinho brasileiro que retomaremos 

ainda nesta seção. Já Prado Jr., através de uma análise que se baseia na tradição 

marxista do materialismo histórico, em que o fator econômico prevalece sobre o 

cultural, deixa um legado para os teóricos da dependência que se seguirão a ele.  

Outro expoente é Gilberto Freyre, que resgata a mestiçagem, porém enxergando-a 

de forma positiva, utilizando a questão da raça como categoria de análise que agora 

terá um fundo mais culturalista do que biológica, como bem nota Prysthon:  

[...] Freyre vai deixar em um plano inferior as implicações biológicas das 
"três raças", concentrando-se na gama de elementos culturais que estas 
raças fornecem para a formação de uma identidade própria brasileira: 
culinária, vestuário, arquitetura, e, sobretudo, sexo [...].(PRYSTHON, 2001) 
 

O Estado, por sua vez, procurava consolidar o desenvolvimento social, 

sabendo-se que já se criara um proletariado urbano que precisava ser unificado em 

torno de ideais que preenchessem suas expectativas, desejava finalmente 

estabelecer um consenso sobre a identidade nacional e a contribuição de Freyre 

será fundamental neste sentido, pois permitirá que o brasileiro pense positivamente 

sobre si mesmo, ainda que sobre as bases da mestiçagem, como observa Ortiz: 

 
O mito das três raças torna-se então plausível e pode se atualizar como 
ritual. A ideologia da mestiçagem, que estava aprisionada nas 
ambigüidades das teorias racistas, ao ser reelaborada pode difundir-se 
socialmente e tornar-se senso comum, ritualmente celebrado nas relações 
do cotidiano, ou nos grandes eventos como o Carnaval e o futebol. O que 
era mestiço torna-se nacional.( ORTIZ, 2005, p.41) 

 
Permitindo que todos se reconheçam como nacionais, a despeito da cor da 

pele, a mestiçagem como símbolo do país inclui a apropriação, pelo nacional, das 

especificidades originárias das raças, como o samba e os artefatos indígenas, por 

exemplo, sempre cotados nas iconografias (visuais ou sonoras) de representação do 

Brasil. Neste sentido, ao difundir-se socialmente, transformando-se num discurso 

unívoco, o mito das três raças em certa media, encobre os conflitos internos. Mais 

uma vez, a identidade nacional recorre à unidade dada pela diferença.  
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Os períodos que se seguem (entre as décadas de 1960 e 1970) terão uma 

perspectiva mais filosófica e política da questão, promovendo uma nova 

interpretação da identidade brasileira, e mais amplamente, sobre o modo como se 

pensa a cultura quando postos em conjunto com a promoção da modernização do 

país. O ponto nevrálgico dessa discussão vai residir na compreensão que alguns 

grupos, primeiro o ISEB (Instituto Superior de Estudos Brasileiros) e depois outros, 

terão sobre a produção e consumo da cultura popular, bem como a relação da 

cultura nacional com a entrada da cultura estrangeira. O que os isebianos 

inauguram, aproximando-se de uma herança da filosofia alemã, pode ser 

considerado pertinente nos estudos atuais, que à interpretação da cultura com base 

no conceito de alienação. Para estes intelectuais, a cultura é um vir a ser, por isso, 

interessam-se mais pela realidade, pela atualidade do que pelos resgates históricos 

e, neste sentido, o domínio da cultura passa a ser um elemento de transformação 

social e econômica. Sabe-se que o Estado brasileiro, à época do ISEB, buscava 

uma legitimação ideológica por parte dos intelectuais que se coadunasse com as 

intenções desenvolvimentistas da gestão de Juscelino Kubitschek, de forte teor 

internacionalista do ponto de vista econômico, fato que contrastava com as 

intenções do ISEB. Embora as atividades do Instituto tenham sido anuladas pelo 

Golpe Militar de 1964, houve um legado que deu origem a, pelo menos, duas 

entidades: o Movimento de Cultura Popular de Recife (ligado à Paulo Freire) e o 

Centro de Cultura Popular (CPC), que ligava-se à UNE (União Nacional dos 

Estudantes) (ORTIZ, 2005, passim). Considerando a problemática central destes 

movimentos, os reflexos vão além dos debates teóricos, pois tomam vida uma série 

de articulações na prática cultural brasileira, dentre as quais cabe citar o Cinema 

Novo (Glauber Rocha, Nelson Pereira do Santos, etc.), O Teatro popular e o Teatro 

do Oprimido (Augusto Boal e Gianfrancesco Guarnieri)  e ainda a bossa nova, esta 

última, mais pela discussão que levanta sobre sua possível alienação – pela 

importação do jazz. Em relação ao legado do ISEB, o CPC assume uma posição 

mais radical, de esquerda, o que de certa forma se justifica em função do cenário 

político mais autoritário e opressivo da Ditadura Militar. Esta posição privilegia então 

a contraposição à versão oficial da cultura, buscando a tomada de consciência das 

classes médias sobre seu poder, vistas como agentes políticos, capazes de dar 

corpo e voz a um movimento nacionalista que representasse diferentes grupos 

sociais. Estas acepções decerto nos aproximam do sentido que Gramsci dá ao 
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intelectual orgânico e ainda sobre a dependência da produção cultural como meio 

para o estabelecimento da hegemonia de classe. Neste período, o CPC busca uma 

recuperação da tradição como uma forma de sobrevivência da memória coletiva, 

leia-se aqui a tradição como aquela associada às camadas tradicionais de origem 

agrária, em que se mostram como presença (resistência) do passado, 

subentendendo-se que o progresso se associa à de-sacralização da sabedoria 

popular (ORTIZ, 2005, p.72). Os meios de comunicação de massa, em ampla 

expansão neste período, tornam-se grandes divulgadores da ideologia nacional, e 

estando vinculados às instâncias governamentais, suplantam as tentativas mais 

reformistas dos movimentos culturais. O desenvolvimento da indústria cultural no 

Brasil representou, portanto, a glorificação da ideologia ligada às classes 

dominantes, que se articulou – através de institutos, secretarias, fundações – para 

garantir politicamente que as produções culturais (mesmo populares) estivessem 

subordinadas à sua lógica. É o que aponta Ortiz, no seguinte trecho:  

[...]pela primeira vez, o estado estabelece uma política cultural a nível 
nacional. Surgem assim organismos do tipo EMBRAFILME, Projeto Minerva, 
TV Globo, que começam a atuar com administradores culturais. Toda 
manifestação popular tende portanto a ser inserida num espaço de 
subordinação que arbitrariamente é imposto a partir do alto. O problema se 
apresenta, pois, como relação de forças, não como alienação. (ORTIZ 2005, 
p.78) 

 

A interpretação de Ortiz se aproxima muito da visão dos ECs sobre a 

produção cultural como a resultante, também, das relações de poder entre os 

operadores. De uma maneira ou de outra, a questão econômica e política foram 

prementes para a divulgação da cultura, dita nacional, pelos meios de comunicação, 

que herdaram dessa época em que se sedimentavam como indústria no Brasil, o 

dever de unificação nacional pelo imaginário. Para tanto, tornou-se recorrente o uso 

de estereótipos que estavam disponíveis na tradição popular (quase que atávicos) e, 

invariavelmente, ao mito das três raças. A mídia então caminha na direção de formar 

consensos sobre a idéia do nacional, e o sincretismo e a mestiçagem foram 

oficialmente adotados (inclusive em documentos oficiais, emitidos pelo Governo) 

como ponto cultural positivo e bastante característico da sociedade brasileira. Estes 

aspectos estavam imantados por uma espécie de ideologia da harmonia, pretendida 

pelo estado autoritário. A ideologia da harmonia, permeada pela aceitação de que 

culturalmente nossa unidade era dada pela diversidade, pela heterogeneidade 

(geográfica, racial, língua, religião), isto é, a democracia cultural, aos olhos do 
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Estado, correspondia à democracia política, desconsiderando as desiguais relações 

de poder da época.  

A despeito do que nos conta a mídia sobre a identidade brasileira a partir de 

então, é possível estabelecer um recorte sobre os aspectos fundamentais que nos 

definem como brasileiros, para além do fato de ser simplesmente porque aqui 

nascemos e/ou vivemos. Se a identidade, como vimos acima, se dá pelas escolhas 

que fazemos dia a dia, pela recuperação e manutenção de hábitos, parece-nos que 

DaMatta (1984), em O que faz o brasil, Brasil?, apresenta-nos alguns parâmetros 

pra essa avaliação. De modo comparativo, utilizando-se da antropologia social, o 

autor explora os costumes familiares, a religião, o trabalho, a comida e o sexo na 

sociedade brasileira, revelando, por fim, como o jeitinho brasileiro (a que nos 

referimos anteriormente como associado à cordialidade) é o modo de navegação 

social através do qual nós, brasileiros, encaramos as ambigüidades de nossa 

identidade. Essa revelação que nos faz DaMatta, no entanto, tem bases de análise 

que se opõem diretamente às versões oficiais, sagradas e sérias sobre o país, 

afirmando que lhe interessa estudar:   

O BRASIL do povo e suas coisas [...] BRASIL com maiúsculas que sabe tão 
bem conjugar lei com grei, indivíduo com pessoa, evento com estrutura, 
comida farta com pobreza estrutural, hino sagrado com samba apócrifo e 
relativizador de todos os valores, carnaval com comício político, homem 
com mulher e até Deus com o Diabo. (DAMATTA, 1984,p.14) 

 

Percebemos que a intenção do autor é mostrar que o Brasil é mesmo o país 

da conjugação das diferenças, da ambivalência, inclusive na caracterização do país, 

que sempre oscila entre dados da racionalidade moderna e a repetição da tradição 

mítica. Por um lado, nos representamos por dados quantitativos (PIB 25, renda per 

capta, das flutuações econômicas, do risco Brasil, etc.), representativos da 

modernidade, e que neste sentido, deixa a desejar. Por outro ângulo, e a despeito 

dos números preocupantes, nos identificamos por meio de dados sensíveis e 

qualitativos que nos fortificam para ter fé no futuro. A essa capacidade singular que 

tem o brasileiro de acasalar o antigo com o moderno DaMatta (1984, p.19) dá o 

nome de atividade relacional. Utilizando analogias, aparecem espaços e ocasiões 

que exemplificam essa operação de mediação entre os valores da tradição e da 

modernidade. Dentre essas analogias, destacamos a primeira, que trata de dois 

espaços de convivência: a casa, que como espaço moral e físico, representa 
                                                 
25 Produto Interno Bruto. 
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regras, respeito, valores tradicionais e hierarquia, onde temos um “lugar singular 

numa teia de relações marcadas por muitas dimensões sociais importantes, como 

a divisão de sexo e idade” (DAMATTA, 1984, p.25); e a rua, onde imperam o 

individualismo, desordem, falta de proteção e tentação, é o lugar onde devemos 

reprimir nossas vontades individuais em função da coletividade, da massa de 

anônimos, o equivalente à dura realidade da vida. A rua é o lugar do trabalho, que 

na concepção do autor ganha uma conotação negativa na sociedade brasileira, de 

punição e expiação.  
Não é à toa que nosso panteão de heróis oscila entre a imagem deificada 
do malandro (aquele que vive na rua sem trabalhar e ganha o máximo com 
o mínimo de esforço), o renunciador ou o santo (aquele que abandona o 
trabalho neste e deste mundo e vai trabalhar para o outro, como fazem os 
santos e líderes religiosos) e o caxias, que talvez não seja o trabalhador, 
mas o cumpridor de leis que deve obrigar os outros a trabalhar. (DAMATTA, 
ibid, p.31). 
 

Em outro trecho do livro, as festas da ordem, representadas por ritos em que 

há hierarquia e formalidades (casamentos e formaturas podem ser tomados como 

exemplos) e as festas da desordem (o Carnaval é o maior exemplo) o autor 

descreve como somos capazes de articular dois traços diferentes de nossa 

identidade. Para ele, o Carnaval, com seus elementos de desordem, da 

informalidade e da liberação individual, é o exemplo de como a satisfação pessoal 

pode dominar nas ruas, livre de censura ou de hierarquia. A festa surge com a 

possibilidade de inverter valores, mais ainda, de apagar a hierarquia, configurando-

se como a “possibilidade utópica de mudar de lugar, de mudar de posição na 

estrutura social” (DAMATTA, 1984, p.78) numa sociedade dominada pelo masculino, 

e marcada pela impossibilidade de mobilidade social. É a inversão permitida de 

valores em que sempre o mais forte domina o mais fraco, na metáfora colonial, 

colonizador e colonizado trocam de lugar. As festas da ordem promovem, 

semelhante ao Carnaval, também a ligação da casa, com a rua e com um outro 

mundo, mas com uma proposta de recuperação, glorificação e manutenção das 

ordens e das fronteiras. Ritos cívicos e religiosos sempre têm um centro (os noivos, 

alguém que toma posse, que faz aniversário) e  são fortemente marcados pela 

ordem, regularidade, repetição, ao controle do corpo e pela disciplina, marcando o 

lugar de quem é ator e espectador.  
Tudo isso nos fala de um ritmo social, um movimento que indica logo como 
oscilar entre forma e conteúdo, centro e periferia, continência física e 
excesso. Como [...] as máscaras que são postas e tiradas de revelação de 
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que os homens vivem entre as coisas. Eternos ritualizados, sempre 
passageiros... (DAMATTA, 1984, p.91, grifo do autor) 
 

Como então, operamos entre duas esferas, não diríamos opostas, mas 

aporísticas e ao mesmo tempo complementares? É justamente na identidade, isto é, 

nas nossas escolhas e juízos de valor, com que nos acordamos e dormimos todos 

os dias que revelamos a solução. Naturalmente, vivenciamos, e não apenas isso, 

porque na verdade celebramos os meio-termos, sabemos articular o universal com o 

particular de uma maneira própria. Há muito presente na definição de nossa 

identidade, o mito das três raças unifica, quase que dando parcelas iguais de mérito 

e até de contribuição genética para a formação do brasileiro, ao passo que esconde 

as relações de poder que sempre tiveram lugar em nossa sociedade, cujos reflexos 

atingem os dias atuais. Vivemos tanto a casa quanto a rua, de forma complementar, 

nos contentando em viver tanto a ordem quanto a desordem. Até nos caminhos que 

escolhemos para chegar até Deus, temos múltiplas alternativas. Oficialmente 

católico, o Brasil abriga as mais diversas religiões, seitas, filosofias e não se importa 

que elas, mesmo sendo trazidas de outros países, no fim ganhem um jeitinho 

brasileiro. Um jeito é o modo como realizamos as coisas. Somos íntimos, uns dos 

outros, dos vizinhos e dos santos em quem acreditamos, da mesma maneira. E 

sendo espírita kardecista, um pode dar-se ao direito de acreditar em simpatias e de ir 

a batizados e crismas, sem nenhuma culpa. Os sincretismos religiosos nos revelam 

seu lado pagão e cristão e, mesmo tendo como fundo o culto religioso, as festividades 

da época apontam para o lado profano, como se os dois (profano e sagrado) fossem 

dois lados de uma mesma moeda. O modo que navegamos por tudo isso, afirma 

DaMatta (1984, passim), é com o jeitinho brasileiro, ou a malandragem,  

acompanhada pelo célebre sabem com quem está falando? , que por fim nos devolve 

ao homem cordial tão bem definido por Buarque de Holanda (op. cit.).  

Em tempos em que cultura é mercadoria, os signos da identidade nacional 

são continuamente chamados a fazer parte dos discursos midiáticos. Variados 

grupos sociais significam audiências variadas, que requerem narrativas 

polissêmicas, signos múltiplos e identidades representadas para serem fidelizadas. 

Estabelece-se uma relação entre identidade, cultura nacional e consumo em que a 

mídia assumirá papel fundamental, sobretudo nas últimas décadas.  
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3.4 Mídia e Identidade: TV espelho meu, diz-me quem sou eu? 

 

Desde o início dos estudos ocidentais sobre a (pós)modernidade, muitos 

teóricos tentam um ponto em comum: encontrar o ponto de ruptura, o momento 

preciso em que se dá a passagem da tradição para a modernidade, “caracterizada 

como a diferença entre as sociedades claramente tradicionais e as sociedades 

claramente modernas” (APPADURAI, 2001, p. 18). Neste sentido, aponta-nos 

também Appadurai (p.19) que seu estudo leva implícito a teoria da ruptura, na qual 

os meios de comunicação ocupam um lugar central, juntamente com os fluxos 

migratórios, exercendo um papel fundamental no trabalho da imaginação, este último 

concebido como um elemento central da constituição da identidade moderna. 

Já nos estudos de J. B. Thompson (1998), é possível encontrar referências 

claras ao aceleramento das mudanças sociais da modernidade provocada pelos 

meios de comunicação. A mídia, conforme aponta-nos o autor, juntamente com o 

desenvolvimento dos meios de transporte, estabeleceram as condições 

fundamentais para que a superação das fronteiras, e a entrada para que um novo 

tipo de compreensão de mundo, das relações e do indivíduo sobre ele mesmo 

adquirissem novos contornos, mais dinâmicos, com ritmo de mudança acelerado, 

cambiante e em eterno fluxo. Neste contexto, aparece um novo conceito que encerra 

umas das grandes características deste novo tempo: a reflexividade institucional, 

definido por Giddens (2002, p.26) como “o uso regularizado do conhecimento sobre 

as circunstâncias da vida social como elemento constitutivo de sua organização e 

transformação”. O fluxo acelerado de informações e o uso incessante destas pelos 

sistemas, instituições e pessoas para repensar aquilo já estabelecido em prol da 

evolução social, é uma ação que leva implícita a revisão constante dos 

conhecimentos acumulados e o uso estratégico das informações.  

A separação entre tempo e espaço determina novas formas de exercício do 

poder também. Antes, condicionados – ou melhor, seria dizer aprisionados – ao 

espaço, os subordinados estavam sob o olhar do “ser superior” que os vigiava. Nos 

tempos pós-panópticos (BAUMAN, 2001, p.18) o compartilhamento de um mesmo 

espaço entre controladores e controlados não se configura mais como uma 

prerrogativa para o exercício do poder. 
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A sociedade de consumo, característica dos tempos atuais, se exibe sob o 

signo do excesso: tudo é hiper. Oferta incessante de mercadorias, mercados e 

shoppings cada vez maiores, ou seja,  
vertentes crescentes, desmesurada, ‘sem limites’. [...] mostram-nos também 
as imagens do corpo no hiper-realismo pornô; a televisão e seus 
espetáculos que encenam a transparência total; a galáxia Internet e seu 
dilúvio de fluxos numéricos [...] (BAUMAN, 2004, p. 54-55) 

 
Lipovetsky (2004) afirma que a modernidade chega até nós através de estruturas 

como a tecnologia, a economia, o consumo e, também, a mídia. Neste mesmo 

raciocínio, Appadurai é enfático ao demonstrar que a capacidade dos meios de 

comunicação em rapidamente instalarem-se no cotidiano das pessoas faz com que 

participem ativamente do projeto de construção do sujeito moderno, e não apenas do 

ponto de vista individual, mas também coletiva, conforme nos aponta esta passagem:  

Isto é assim porque permitem que os roteiros das histórias de vida 
possíveis26 se intersectem ou coincidam com o encanto das estrelas do 
cinema e com as tramas fantásticas dos filmes sem afastar-se, 
necessariamente, do mundo plausível dos noticiários, documentários, 
jornais [...]. (APPADURAI, 2001, p.19, tradução nossa) 

 
Atualmente, o folclore e a discursividade não são mais os únicos suportes 

para a reflexão sobre a identidade e a cidadania como nos séculos XIX e princípios 

do XX, tendo em vista que os diversos meios de comunicação, juntamente com os 

diversos repertórios artísticos contribuem fortemente para a reelaboração das 

identidades na pós-modernidade. A identidade deixou e ser uma narrativa 

monolítica, perpetuada como um ritual imutável, passando a ser um relato 

reelaborado em múltiplos contextos, num processo com alto grau de dinamismo, do 

qual participam as instituições midiáticas e as demais mani festações artísticas. 

Neste sentido, afirma Canclini (1999, p.173), a identidade é uma co-produção, a 

partir da qual nos reconstruímos, porém alerta para o fato de que esta co-produção 

é por diversas vezes desigual, sobretudo no campo comercial.  

A nova ordem de produção de subjetividades está intimamente relacionada à 

velocidade de produção dos meios de comunicação de massa, que oferecem 

matéria-prima abundante, em alta velocidade, nos mais variados suportes: cinema, 

televisão, computadores, rádio, etc. Neste processo, tanto espectadores quanto 

imagens estão postos em circulação, de modo que não podem ser identificados e 

circunscritos em espaços locais, nacionais ou globais. Isto não impede que alguns 
                                                 
26 A palavra possível – dentro da frase: os roteiros das histórias de vida possíveis – é fruto da 
tradução direta, mas entendemos que ela refere-se à “vida real”. 
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espectadores optem por não migrar, assim como se pode observar que alguns 

conteúdos produzidos pelos meios de comunicação são de natureza meramente 

local. Esta relação entre as audiências (migratórias) e os eventos produzidos pelos 

meios de comunicação será sempre imprevisível e mutável, um contexto em que a 

imaginação27 coletiva (também a individual) se configura como um local de disputas 

e negociações, pois ao que passo tem um caráter disciplinador, não dispensa o 

emancipatório. É justamente neste espaço que os meios de comunicação 

desempenharão o papel de mediador na passagem entre o passado e o futuro, 

chamando atenção estratégia de reelaboração desenvolvida por parte das 

audiências, tendo em vista que elas logo dão conta de resignificar os repertórios 

fornecidos pelos meios de comunicação em suas vidas cotidianas.  

Transferindo a análise para o cenário brasileiro, é importante retomarmos o 

ponto alto da sedimentação da indústria cultural no país, sobretudo a televisão. 

Como vimos acima, à época da Ditadura Militar, a partir de 1964, os meios de 

comunicação de massa tornaram-se ferramentas difusoras da ideologia dominante e 

a divulgação da cultura estava subordinada à lógica do Estado, que efetivamente 

havia despertado para a criação de instituições de regulação e fomento da produção 

cultural. Os símbolos, signos, estereótipos e manifestações artísticas deveriam ser 

favoráveis à manutenção da harmonia, que como ideologia, era pretendida pelas 

autoridades e sustentada na idéia de desenvolvimento econômico do país. Para 

além da imposição dos caracteres que pareciam favoráveis ao Governo Militar, em 

termos mais específicos, a identidade nacional brasileira midiática, se assim 

podemos dizer, teve sempre a questão do público como foco. Esta perspectiva 

excluía, no entanto, manifestações mais ligadas à crítica ou ao que os militares 

chamavam de visão do autor, pois deveriam estar em foco as necessidades 

coletivas de entretenimento e informação, quando na verdade evitavam as tentativas 

de provocação (ORTIZ, 2005, p.89). Por outro lado, a diversificação da sociedade foi 

inevitável, o que desencadearia mudanças nas representações culturais articuladas 

na mídia. Isto significa dizer que à medida que a sociedade se diversificou, houve 

necessidade de diversificar os discursos e os signos midiáticos a fim de que os 

                                                 
27 Nos estudos desenvolvidos por Appadurai (2001) a imaginação já penetrou na vida cotidiana, ao 
invés de estar restrita ao terreno da arte, do mito e do ritual. Esta imaginação está relacionada ao 
sentimento de coletividade, em que as comunidades produzem conteúdos coletivamente e não 
apenas a imaginação ligada aos gênios criativos. Assim pode-se fazer estreita relação entre 
imaginação coletiva e identidade. 
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grupos e subgrupos, representados, tornassem-se audiência e consumidores em 

potencial. Especialmente após o fim da Ditadura Militar, em 1985, o Brasil aos 

poucos entrou na lógica da economia global, da internacionalização da produção, 

enfim da globalização. Inteligentemente, os meios de comunicação rapidamente 

entraram no movimento da diversificação dos conteúdos, segmentando suas 

produções, configurando o uso da reflexividade institucional que abordamos há 

pouco. Há novelas teen, programas populares, de colunismo social, infantis, 

musicais, seriados de diversos gêneros e, na TV a cabo ou fechada, esta tendência 

pode ser ainda mais identificada.  

Para Appadurai, a grande narrativa da modernidade não foi de todo 

esquecida, mas profundamente  

reelaborada, questionada e domesticada pelas micronarrativas do cinema, 
da televisão, da música e outras formas de expressão, que permitem que a  
modernidade seja reescrita mais como uma forma de globalização 
vernácula do que como uma concessão para as políticas nacionais e 
internacionais de grande escala ( APPADURAI, 2001, p. 25) 
 

Estamos em um novo tempo, em que assistimos a profundas modificações no 

modo como vivemos, consumimos, produzimos, nos relacionamos, conforme 

exposto nas primeiras seções deste capítulo. Neste mesmo período a mídia, 

associada às inovações tecnológicas, permitiram que efetivamente o globo estivesse 

todo conectado, de modo que até comunidades e seus modos de vida, antes para 

nós inalcançáveis, fossem conhecidas e absorvidas. Ao nos mostrar como a 

produção excessiva de poluentes nos Estados Unidos, a ação do Greenpeace na 

Ásia e a política internacional estão conectadas, a mídia atualiza cotidianamente 

nossa percepção de mundo e de nós mesmos, reforçando a idéia de que neste 

mesmo mundo, globalizado, tanto economia, quanto política, cultura e identidades 

são interdependentes, migratórias e em constante mutação. No tempo atual, não 

existe espaço exterior à mídia, ela atua em todos os contextos de nossa vida e 

funciona como uma “agenda coletiva sobredeterminando as outras esferas sociais” 

(DUARTE, 2004, p.20), e seus efeitos não são calculáveis ou lineares dada sua 

complexidade sistêmica, o que dificulta precisar o que é exterior e interior às 

narrativas midiáticas. Apesar disto, é perceptível que elas se inscrevem nos entornos 

e cenários de caráter social, cultural e ideológico, configurando-se um campo fértil 

para a produção das identidades na pós-modernidade. É preciso salientar que é 

justamente no cotidiano que se dá a construção da identidade na pós-modernidade 
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e os meios de comunicação tornaram-se parte fundamental no dia-a-dia das 

audiências, como fonte de informação e entretenimento, fornecendo-lhes uma fonte 

infinita de matérias para a construção de sua identidade. Para Wolton (1996, p. 135), 

a televisão tem quatro preceitos basilares: o espetáculo, a identificação, a 

representação e a racionalização. A capacidade da televisão de dirigir-se a um 

elevado número de espectadores, simultaneamente, faz dela um elemento central 

no que tange à construção de uma identidade nacional, ainda que em certa medida, 

a desconstrução de identidade(s) faça parte desse mesmo movimento midiático. 

Na opinião de Barker (2003, p.20-21) a televisão certamente não é única fonte 

de capital cultural global, mas a mais importante, comparando os espectadores a 

uma espécie de viajantes de poltrona. Tendo se tornado extremamente popular nas 

sociedades modernas, a televisão coloca estes sujeitos em contato com culturas e 

modos de vida distintos daqueles que lhes são habituais, ainda que isso seja feito de 

modo mediado ou midiatizado. À medida que entram em contato com esses 

conteúdos, os sujeitos os incorporam em suas práticas diárias e, portanto, nos 

projetos identitários. Neste mesmo sentido, a televisão pode trabalhar para o 

processo de construção da identidade nacional na medida em que tem a capacidade 

de dirigir-se a inúmeras pessoas e orientá-las num mesmo sentido, na busca de uma 

mesma meta. Mas onde residiria esse poder mobilizador da televisão? Assim como 

as palavras, as imagens nos dizem muito, pois juntas também formam uma espécie 

de texto visual, despertando nossas emoções (amor, raiva, dor, tristeza) que por sua 

vez nos movem e influenciam nossas decisões. Sob este ponto de vista, a imagem 

tem um caráter socializador sempre que despertar emoções e provocar alterações 

em nossas crenças e comportamentos.  

Em alguns casos, [a imagem] atua como perturbadora do equilíbrio, 
porquanto é geradora de necessidades, de desejos e de temores. Em 
outros casos, é simplesmente o espelho em que o espectador vê refletidos e 
ativados seus desejos, seus amores e necessidades. (FERRÉS, 1998, p.42-
43) 

 
A imagem se comporta como uma energia propulsora, refletindo e ativando 

conflitos e canalizando-os numa direção pré-estabelecida e, assim, mostra seu papel 

socializador. A imagem, completa Ferrés (1998, p.43), é uma “idéia-força” que se 

traduz em estilo de vida. A construção de imagens que narram idéias-força torna os 

meios de comunicação de massa fábricas de mitos e sonhos, ou seja, associações 

emotivas que terminam por influir diretamente nas imagens que os espectadores têm 
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de si mesmos. Os relatos narrativos audiovisuais são motivadores e dada sua 

repetição, representada nos filmes (através dos estereótipos e narrativas universais), 

na publicidade e também nas vinhetas do plim-plim, acabam por legitimar alguns 

comportamentos enquanto reprimem outros, finalmente interiorizadas pelos 

espectadores. A televisão tem um caráter socializador porque trabalha no sentido do 

pensamento antecipatório, ou seja, “oferece às pessoas uma torrente de pautas de 

previsão de conseqüências positivas e negativas para um bom número de situações, 

condicionando deste modo as decisões futuras” (FERRÉS, 1998, p. 54).  

Na vinheta intitulada “Use o cinto”, de Zappa, homens e mulheres, 

representados por suas vestes como pertencentes à Idade da Pedra, curiosamente 

estão de posse de um veículo semelhante a um carro. Nada que seja estranho a 

qualquer um que conheça o desenho animado Os Flintstones, de autoria da 

empresa Hanna & Barbera. Vejamos na seqüência de imagens como o 

comportamento (de usar o cinto de segurança) é incentivado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O relato televisivo das vinhetas do plim-plim esconde suas intenções reais. 

Ora elas estão embutidas nas entrelinhas da narrativa, ora estão explicitamente 

colocadas, mas sempre imbuídas de um espírito leve, de humor quase inocente ou 

de fábula para crianças. Mesmo admitindo a presença dos filtros racionais do 

telespectador, de fundo cognitivo ou ético, o relato tem uma sedução intensa por 

Figura 36 – Vinheta Use o Cinto, de Zappa 
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operar por meio da emoção. Do ponto de vista dos apelos utilizados, as vinhetas são 

predominantemente orientadas para o uso da emoção, da sensibilidade e do humor 

e, mesmo quando há crítica social, os relatos das vinhetas evocam a sensibilidade e 

a solidariedade do espectador, que sempre encontrará um final feliz, muitas vezes 

surpreendente. Os aspectos ressaltados na vinheta (símbolos, personagens, 

situações, paisagens, problemas sociais, etc.) em muito dizem respeito à própria 

vida dos espectadores, ainda que não seja de forma direta. Seja por meio da 

projeção (uma identidade que um gostaria de ter) ou por identificação (um se sente 

como parte da situação representada), o público está sempre em contato com 

inúmeros repertórios de aprovação e desaprovação de atitudes que levam o selo da 

Rede Globo, por meio da assinatura. Claramente, na figura 36, é possível perceber o 

sentimento de aprovação para o indivíduo que, embora destoante das condições 

sócio-históricas em que se encontra (os personagens são pré-históricos), apontam 

para um ideal de racionalização (uso consciente do cinto) que é premiado, quando a 

mulher passa a admirar seu companheiro que, na verdade, é quem a lembra da 

necessidade de colocá-lo antes de dar partida no carro e seguir com a carona. Por 

outro lado, a mulher, prova-se ineficiente no trato com o carro (pneu quebrado) e usa 

sua sensualidade (a sedução feminina como arma) para sair da situação difícil. O 

homem, herói, protetor da mulher, prova-se admirado tanto pela gentileza da carona, 

quanto por adverti-la do cinto de segurança. Aqui, subliminarmente, apresentam-se 

tanto aprovações quanto reprovações, comportamentos a serem mantidos e 

adquiridos e outros a serem abandonados. A manutenção dos papéis 

tradicionalmente estabelecidos de homens e mulheres, bem como a racionalização 

moderna pelo avanço e pela preservação do bem-estar individual e coletivo, ao 

andar conforme as leis de trânsito, são reforçadas na vinheta.  

Ao assinar junto com os artistas, a Globo automaticamente faz daquele 

discurso o seu próprio e, como o espectador tende a aproximar-se da informação 

audiovisual como se ela fosse espelho da realidade (FERRÉS, 1998, p.171), aquilo 

se torna uma espécie de leitura da realidade. Naturalmente, acrescenta Ferres 

(1998, p.172), essa leitura da realidade está inserida num jogo de interesses, 

intencionais ou não, de modo que a televisão torna-se espelho da ideologia 

dominante, legitimando-a e expandindo-a. A televisão tem uma função bastante 

central na vida pública das sociedades globalizadas, à medida que dá maior 

visibilidade aos discursos e ações de caráter público, sustenta Barker (2003, p.254), 
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e não apenas ampliando a esfera pública, a televisão tem apagado as fronteiras 

entre as esferas – pública e privada. Barker (2003, p.254) admite que a televisão 

tenha forças para sedimentar visões hegemônicas da identidade e da cultura 

nacionais, mas acredita também que o meio possa contribuir para a diversidade de 

representações, tão necessária às sociedades fraturadas. Um meio de comunicação 

massivo e de caráter hegemônico, como a Rede Globo, pode nos fornecer vinhetas 

que reafirmam nossa visão de brasilidade, isto é, descrições e construções 

discursivas que marcam bem a cultura nacional, quanto representar vozes que até 

uma década não costumavam se inscrever na mídia hegemônica de forma 

autônoma, tão pouco marcavam a possibilidade de, por si sós, escreverem um futuro 

diferente. Assim, queremos dizer que a Rede Globo se apresenta de forma ambígua, 

tomando para si a responsabilidade do espelhamento da realidade brasileira, em 

suas igualdades quanto em suas diferenças e, desta forma, articula o que a princípio 

poderia ser entendido como paradoxo. O fato, no entanto, não é estranho a teóricos 

como Bhabha, conforme já vimos anteriormente, que entende a realidade dos 

estudos pós-coloniais como cheia de ambigüidades, criando a possibilidade para o 

aparecimento, por exemplo, de alianças articuladoras e híbridas, e não apenas 

binárias e opostas. Em tempos atuais, afirma Barker, a  
[...] televisão é vital para a construção de identidades culturais, pois faz 
circular toda uma bricolagem de representações de classe, gênero, raça, 
idade e sexo, com as quais nos identificamos e contra as quais lutamos. Ou 
seja, a televisão é um recurso proliferador e globalizado para a construção 
da identidade cultural e um lugar de questionamento dos significados. 
(BARKER, 2004, p.277,tradução nossa) 

 

Numa sociedade multicultural, como se diz a brasileira, a cultura nacional 

sendo reconhecidamente dada pela diferença e pelo híbrido (o mulato como símbolo 

nacional é um elemento representativo dessa sua natureza), os meios de 

comunicação poderiam (e deveriam) representar toda uma gama de possibilidades 

de valores e opiniões, isto é, representar a diversidade. Praticar ainda a 

solidariedade, que sugere a tolerância e não o controle. Parece-nos que a Rede 

Globo, além de representar o discurso hegemônico, através da reificação dos 

valores nacionais, como sendo ela própria uma representante desta cultura, 

despertou para a representação da diversidade sob a égide da responsabilidade 

social e o faz por meio da inclusão e valorização de atitudes solidárias em relação 

aos grupos marginais. Uma articulação bem brasileira, na verdade. Não se pode 
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perder de vista, entretanto, que na sociedade em que vivemos a notícia e o 

entretenimento experimentam um peso igual e, ainda, a linguagem da publicidade e 

dos interesses comerciais – isto é, o mercado – apresentam-se como fortes 

reguladores. Ainda sob a influência dos valores mercadológicos, registra-se que 

essa necessidade de representação da multiculturalidade, em suas diversas 

nuances, corresponde à necessidade de manutenção do público e, portanto, da 

audiência, que garantirá a sobrevivência econômica das emissoras, cujo sistema é 

baseado na publicidade como financiadora. Assim, se existem produtos para todos 

os públicos, há que existir, por parte da emissora, a preocupação de criar vínculos 

com esses públicos.  
Televisão é, acima de tudo, um meio cultural popular. Sua produção e 
distribuição, economicamente determinadas, acarretam uma demanda de 
que ela deve alcançar uma audiência massiva. Sociedades ocidentais 
industrializadas são compostas por numerosas subculturas e subaudiências, 
com uma ampla variedade de relações sociais, de experiências 
socioculturais e, portanto, uma diversidade de discursos que eles trarão a 
tona a fim de entender o programa e aproveitá-lo. (FISKE, 2004, p.37) 
[tradução nossa] 
 

Os relatos televisivos, independentemente da forma que assumem, são 

ambíguos. Seus conteúdos são homogêneos para alcançar um amplo público, 

buscando o que essas audiências têm em comum, ao mesmo tempo em eu abre 

espaço para que as diferenças apareçam. Por outro lado, do ponto de vista do 

público, a experiência de contato com os conteúdos televisivos é de natureza dup la: 

textual, na leitura dos códigos televisivos; e social, ou seja, prática, já que ele vive e 

vê repetindo-se em seu cotidiano certos discursos. Neste sentido, a leitura do texto 

televisivo pela audiência é negociada, já que a ideologia pré-existente no sujeito 

opera para a interpretação deste conteúdo. Sabe-se, no entanto, que o sujeito é 

portador de uma identidade fragmentada, portanto convive com várias ideologias 

dentro de si, umas dominantes em relação às outras. O resultado desta negociação 

será sempre aberto, pois embora haja uma ideologia dominante na formação da 

identidade do sujeito, as outras podem ser sempre reativadas. Os textos televisivos, 

por sua vez, têm se tornado mais polissêmicos e abertos, justamente em função da 

necessidade de falar a um público tão heterogêneo.  

Sabendo que o poder em nenhum momento foi retirado como um dos aspectos 

influenciadores nestas relações de representação, devemos entendê-lo tanto como 

algo coercitivo, que subordina uns a outros, quanto como uma ferramenta para 

instituir novas relações. Neste sentido, já estando convencidos do papel central da 
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mídia nas sociedades integrantes do processo de globalização, e sustentando a 

hipótese que a televisão é a que tem maior poder na co-produção de identidades 

culturais no Brasil, interessa-nos investigar um pouco mais a história deste veículo. 

No capítulo seguinte, veremos como a televisão se estabelece no Brasil como um 

veículo hegemônico, e a Rede Globo, como maior representante desta situação, 

considerando-se as condições de produção cultural em que se envolve, ou seja, 

aspectos econômicos e políticos que criaram espaço para expansão e 

estabelecimento da emissora hegemônica no país e, neste sentido, também a 

função das vinhetas do plim-plim neste cenário.  
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4  Imagens a granel: yes, nós temos antenas 

 

Para chegar ao Brasil, a TV percorreu um caminho de quase meio século por 

entre continentes mais bem desenvolvidos que o nosso, onde a tecnologia foi 

primeiramente desenvolvida e explorada. Na viagem, veio no mesmo vagão das 

multinacionais, indústrias, investimentos e até agências de publicidade; na mala, a 

televisão trouxe aparelhos, um modelo administrativo, programação, entre outras 

bugigangas. Herdeiro direto das potências mundiais polarizadas pela Segunda 

Grande Guerra, o Brasil percorreu seu caminho no desenvolvimento da televisão, 

assimilou o processo e o desenvolveu, orgulhando-se de sua atual condição de 

operador internacional, quando se leva em conta que o país figura entre os maiores 

exportadores de produtos audiovisuais. Um lugar onde a televisão é, portanto, 
“emblemática do surgimento de um novo espaço público, no qual o controle 
da formação e dos repertórios disponíveis mudou de mãos, deixou de ser 
monopólio dos intelectuais, políticos e governantes titulares dos postos de 
comando de diversas instituições estatais.  [...] esse espaço público surge 
sob a égide da vida privada” (HAMBURGER, 1998 p.442) 
 

Inúmeras questões do espaço público brasileiro vêm, há décadas, sendo 

mostradas, transformadas e esgarçadas pela mídia, em especial, pela televisão, que 

desde a década de 1970 - quando a tecnologia permitiu-lhe condições adequadas – 

tornou-se uma ferramenta bastante poderosa na difusão de um imaginário nacional 

coeso. Consideremos, ainda, que esta difusão estava intimamente relacionada a 

outros fatores, além da tecnologia, como as condições políticas e econômicas do 

país (a exemplo do Governo de situação, grupos dominantes, tipo de exploração do 

tronco das comunicações, entre outros), o que interferia diretamente nas condições 

de produção e conteúdo da televisão. Em outras palavras, a idéia da cultura e da 

identidade nacional, difundida pela televisão brasileira, além de ser um possível 

espelhamento da realidade, era também um reflexo do pensamento dominante 

daqueles que detinham poder e capital e ainda das disputas de caráter político-

culturais dos diversos grupos na época. Há alguns autores que são bastante 

enfáticos ao abordar estas questões, a exemplo de Bucci (1996, p.11), afirmando 

que “[...] o que é invisível para as objetivas da TV não faz parte do espaço público 

brasileiro”, uma diretriz, aliás, constante em suas publicações sobre o assunto. 

Essa vocação da televisão parece não ter sido abandonada ao longo de sua história, 

ao contrário, foi reforçada, já que com alto índice de cobertura e penetração no país, 
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“dissemina a propaganda e orienta o consumo, que inspira a formação de 

identidades” (HAMBURGER, 1998, p.442). Estas afirmações estão em clara 

consonância com os aspectos vistos no capítulo anterior sobre a relação entre os 

meios de comunicação e a formação da identidade nacional, bem como só reforçam 

o papel de laço social e espelho que a televisão exerce no Brasil.  

Este capítulo serve, então, para melhor visualizarmos as condições 

sociopolíticas e históricas que fizeram da TV um veículo hegemônico e, mais 

especificamente, que aspectos específicos da história da televisão no Brasil estão 

relacionados ao surgimento e consolidação da Rede Globo como veículo de grande 

repercussão e força no país. Ao longo deste capítulo, tomaremos parte de aspectos 

que servirão como base explicativa para entendermos as atuais vinhetas do plim-

plim, objetos deste estudo. Se, como vimos, nas palavras da Rede Globo elas são 

representativas do posicionamento estratégico da instituição, são também resultado 

da soma das políticas de comunicação que a emissora encampou durante sua 

existência. Com isso, estamos reafirmando nosso posicionamento metodológico, que 

encara as produções culturais como participantes de um processo circular e mais 

amplo, que integra condições de produção, produtos culturais e recepção por parte 

do público.  Além dessas questões, relacionaremos sempre como as vinhetas se 

comportaram durante a história da TV, posto que sua evolução temática e estética 

tem relação direta com a evolução do veículo. 

 

4.1 TV: uma conexão EUA-EUROPA-AMÉRICA LATINA 

 

Desde o desenvolvimento dos mecanismos que deram origem à máquina de 

transmissão e veiculação de imagens no início do século XX, os EUA e a Europa – 

prioritariamente Inglaterra, Alemanha e França – estiveram à frente do 

estabelecimento da televisão como negócio. Assim, estavam iniciados basicamente 

dois modelos de administração da televisão. Um comercial, eminentemente norte-

americano, outro, estatal, que viria a ser mais bem representado pela Inglaterra, 

numa Europa que efetivamente só assistiu ao crescimento de seu sistema de 

televisão após a Segunda Guerra Mundial, embora também se registre neste país a 

TV de cunho comercial. 
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Na América Latina, a chegada da televisão (aberta) é majoritariamente 

registrada a partir dos anos 1950 (como é o caso do Brasil, Cuba e México) até o fim 

da década de 1970, em países como Colômbia, El Savaldor, Uruguai e outros. É 

possível encontrar registros que datam de 1984, quando o veículo passou a fazer 

parte da rede de comunicações na República Dominicana e Guiana, por exemplo.  

Embora desde sempre a atividade das comunicações fosse regulada pelo Estado, 

havia uma livre exploração de caráter comercial e privado, com fins lucrativos. 

Assim, buscava-se que os veículos, neste caso a televisão, pudesse ter um caráter 

de massa, revelando os primórdios do broadcasting, isto é, a transmissão em larga 

escala, além dos indícios da noção de grade de programação, que tão bem 

conhecemos hoje.  

Justamente por oferecer uma cobertura maior, 

sem depender da presença do espectador no local de 

origem da transmissão, e ser a grande novidade da 

época, a TV levou à evasão de outros tipos de 

entretenimento, como o teatro e o cinema, por 

exemplo. No começo da década de 50, a TV era a 

menina dos olhos do povo americano, diversão da 

família, um sentimento acentuado ou conseqüente do 

otimismo resultante da Segunda Guerra Mundial. Um 

anúncio americano da Motorola, que fabricava 

aparelhos de TV, produzido nesta época, atesta bem 

essa situação, que já aparece no título: “TV. Felicidade 

compartilhada por toda família!”28 (v. figura 37). 

Este mesmo tipo de associação permanece sendo feita nos dias atuais, a 

exemplo de algumas vinhetas do plim-plim, que ilustram bem o papel central que a 

TV ocupa na sala e na vida familiar dos brasileiros. Na vinheta abaixo, intitulada 

Fotografia, de Aída Queiroz, a TV, sintonizada na Rede Globo, acompanha o 

envelhecimento de uma mulher e a criação de uma família, toda sentada em volta do 

aparelho de TV (v. figura 38).  

 

 

                                                 
28 Título original: TV. Happiness shared by all the family! 

Figura 37 – anúncio americano dos 
aparelhos de TV Motorola 
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Em outra vinheta, vemos um garoto em pé, numa poltrona, assistindo à TV, em 

que aparece um dos primeiros logotipos da Rede Globo. Girando em torno da sala, a 

Câmera volta a mostrar o menino, que virou pai, e agora tem uma filhinha no colo, 

ambos assistindo à Rede Globo (na TV, a marca atual da emissora). (v. figura 39) 

 

A associação com companhias estrangeiras – neste caso, norte-americanas – 

ou empresários que já atuavam no setor radiofônico, foi uma constante na instalação 

da televisão nos países latino-americanos, diminuindo a força de regulação (fiscal, 

administrativa e de conteúdo) do Governo sobre as emissoras, que mesmo tendo 

iniciado suas atividades com forte influência do Estado, como televisão pública, logo 

aderiram ao modelo comercial. Assim, estabelecia-se a prerrogativa do mercado como 

balizador das relações entre Estado e Empresas de Comunicação, bem como o 

financiamento dos veículos por meio da publicidade, embora essa adoção não anule 

de todo a participação das universidades no mercado televisivo 29. Entretanto, 

significativa parte da programação e mesmo da gestão das emissoras é orientada 

pelos impulsos de globalização cultural e rentabilidade econômica, o que 

impulsionou o crescimento do número de emissoras e de aparelhos de TV na 

América Latina, especialmente no Brasil, onde alcança índices expressivos 

                                                 
29 Com as TVs universitárias com direcionamento de programação que prioriza a informação, a 
educação e os aspectos culturais da região ou país, prestando um serviço de alto valor para a 
população. 

Figura 38 – Quadros da vinheta Fotografia 

Figura 39 – Quadros da Vinheta Parece que foi ontem  
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ocupando o quarto lugar no mundo, atrás somente dos EUA, Japão e Reino Unido 

(HAMBURGER, 1998, p.445).  

A televisão conquistou a simpatia dos latino-americanos e ganhou status 

tornando-se um mercado atrativo aos investidores do sistema televisivo, incluindo-se 

produtores e anunciantes. No sistema de broadcasting, orientado para o lucro, o 

público será sempre uma prerrogativa. Veremos que a lógica do capital cultural será 

fortemente estimulada no Brasil, sobretudo a partir de meados da década de 1960, 

estabelecendo um direcionamento muito sugestivo, do ponto de vista analítico, para 

entendermos o caminho das vinhetas na Rede Globo. Para garantir seu sustento, as 

emissoras precisam investir no relacionamento com seus telespectadores, colocá-los 

em primeiro plano, buscando meios para fazer com que suas atrações (do programa 

ao intervalo comercial, passando pelas vinhetas) sejam oportunidades de 

representação e identificação com a audiência televisiva.  

 

4.2 TV no Brasil: de pioneiros visionários às transações milionárias 

 

Símbolo do avanço tecnológico e representativo da grandeza, a televisão 

traria para o Brasil a modernidade vivida nos países estrangeiros e, sobretudo, viria 

consolidar um estilo de vida baseado no consumo. A formação das grandes redes 

nacionais brasileiras é tanto fruto de um código de legislação frágil, quanto 

representativo da necessidade de integração diante do gigantismo territorial 

brasileiro, que vai ser integrado pela infra-estrutura de telecomunicações, a fim de 

unir os diversos brasis num só. Esta tarefa de unificação das diferenças regionais 

(ou seria melhor dizer riquezas regionais) vai ser exercida pelo veículo da televisão, 

que segundo as avaliações das esferas políticas, vinha substituir o rádio de forma 

inigualável, conforme nos apontam Bucci (1999), bem como Lima & Caparelli (2004).  

Mesmo estando restrita a algumas famílias com nível de vida mais alto no início das 

atividades no país, em poucas décadas, todas as camadas da população brasileira 

puderam tomar parte desse novo mundo: o universo imagético da TV, em que todos 

riem, choram, torcem e se indignam juntos. Favorece, portanto, a criação de um 

pacto social em torno dos novos modelos de desenvolvimento impulsionados pelo 

Estado. Em sua história, a televisão brasileira conquistou reconhecimento 
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internacional pela sua excelência e qualidade técnica, justamente porque buscou 

unificar, pacificar e fascinar a audiência através de informação e entretenimento.  

A história da televisão brasileira é compreendida e estudada em fases, sendo elas 

denominadas por Mattos(1990) como: Fase Elitista (1950-64); Fase Populista (1964-

75); Fase do Desenvolvimento Tecnológico(1975-85); e Fase de Transição e 

Expansão Internacional (1985-90). Recentemente, Brittos (2000) denominou Fase da 

Multiplicidade da Oferta aquela que se inicia na década de 1990 e se estende até os 

dias atuais. Neste estudo, vale-nos mais uma descrição mais sucinta das primeiras 

quatro fases da televisão no Brasil, destacando apenas o que nos parece mais 

relevante para as vinhetas de forma geral, adentrando-nos com maior ênfase à última 

fase, pois é a mais significativa para caracterizar o surgimento das vinhetas do plim-

plim em seu formato e função atual.  

Para chegar às terras brasileiras, a TV contou com o espírito empreendedor 

de Francisco de Assis Chateaubriand, proprietário do grupo de empresas Diarios 

Associados, que inaugura, em 18 de setembro de 1950, a TV Tupi em São Paulo, a 

primeira emissora da América Latina e, um ano depois, Assis Chateaubriand 

inaugurou a TV Tupi no Rio de Janeiro. O Brasil tornava-se o primeiro país na 

América Latina a ter TV, conservando o privilégio ao estar entre os primeiros cinco 

países no mundo. Depois do primeiro dia, por duas horas e meia no ar, é que foram 

apresentadas algumas possibilidades de opções para a programação que deveria 

ser desenvolvida nos dias seguintes.  

A Fase Elitista, tem esse nome por causa dos custos de um aparelho de TV, 

que estavam um pouco abaixo do preço de um carro da época, o que restringia 

bastante o número de receptores. As décadas de 1940 e 1950 foram marcadas pelo 

início do estabelecimento da indústria cultural no Brasil, revelando-se precária em 

muitos aspectos, como a formação dos profissionais; quanto pela limitação técnica; 

e, finalmente, pela busca ainda de uma linguagem mais sólida para a recém-

chegada televisão, que ainda se encontrava em experimentação. Além disso, a 

formação de uma platéia apta a consumir esses produtos culturais é ainda incipiente.  

A maioria dos profissionais vinha do rádio e, portanto, logo se adaptaram à 

velocidade e ao improviso inerentes à TV, mas pode-se dizer que a programação da 

televisão foi sendo preenchida aleatoriamente, com horário intermitente  (restritos ao 

período da noite). Para as vinhetas, importou-se a experiência trazida do rádio no 
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sentido de que neste veículo elas já eram utilizadas como forma de identificação do 

dial, por determinação do Governo Federal, como vimos no capítulo 2. 

É neste período que a telenovela aparece e ganha seus primeiros passos, 

que teve seu início marcado na TV Tupi, levando ao ar, em 1951 Tua Vida Me 

Pertence (escrita por Walter Foster), continuou fortemente inspiradas no gênero 

folhetim e na tradição das tramas antes desenvolvidas no rádio. Em 1968, Beto 

Rockfeller, escrita por Bráulio Pedroso e dirigida por Cassiano Gabus Mendes, 

utilizou-se, pela primeira vez, do cotidiano brasileiro como pano de fundo para uma 

novela, além de introduzir as gírias nos diálogos, buscando um tom mais natural na 

interpretação30. Matterlart (1998, p. 31) faz considerações a respeito desta obra, 

afirmando que  

pela primeira vez, estavam representados personagens-tipos que 
correspondiam às diversas classes sociais [...] todos viviam conflitos e se 
enfrentavam na sociedade. 

 
As descobertas sobre linguagem, interpretação e 

enredo que trouxeram Beto Rockefeller serão massivamente 

implantadas e exploradas pela Rede Globo. À medida que a 

TV mostra, tem de ser capaz de absorver o cotidiano 

daqueles que fazem sua audiência. Assim, já aparecem aqui 

indícios da ligação estreita entre a identidade cultural nacional 

e programação televisiva brasileira, através da temática de 

seus programas, pois até o jornalismo ganha um tom 

emocional, vira produto cultural, de consumo, o que a Rede 

Globo soube fazer com exemplaridade pois  
já na Globo, lá no final dos anos 60, Boni [José Bonifácio de Oliveira 
Sobrinho] percebeu que o hábito de TV (e daquele canal) só se firmaria se 
tivesse motivações afetivas. (HAMBURGUER, 1998, p.30, grifo nosso) 
 

As vinhetas, no entanto, ainda eram embrionárias neste sentido, pois havia 

poucos recursos tecnológicos que permitissem inovações e, mesmo assim, a temática 

estava fortemente centrada no canal e no programa a que pertenciam, com pouco ou 

nenhum conteúdo de fundo ideológico, isto é, ligado aos aspectos sociais ou às 

características do público. A representação do cotidiano na TV só vai ser incorporado 

                                                 
30 Conta a história de Beto (Luiz Gustavo), charmoso representante da classe média que trabalha 
numa loja de calçados. Através de sua namorada, chamada Lu (Débora Duarte) consegue penetrar 
na alta sociedade se passando por milionário. Fica dividido entre ela, a garota sofisticada e rodeada 
de gente importante, e Cida (Ana Rosa), a humilde namoradinha do bairro onde mora. 

Figura 40 – Elenco de 
Beto Rockefeller 
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às vinhetas em tempos mais recentes, como vimos no sobre os produtos de intervalo. 

Somente com os formatos da vinheta do plim-plim veiculados a partir de meados da 

década de 1990 é que vemos a introdução de certos temas e personagens mais 

próximos do cotidiano da audiência ou ainda levantando questões de relevância para 

a convivência social. Este aspecto temático, só ressalta a importância que a vinheta 

assume atualmente na programação da emissora, como mais um meio de entreter e 

criar vínculos afetivos e ideológicos com os diversos públicos.  

A TV (não só no Brasil) começa a ter mais opções de programação e 

diversidade de linguagem televisiva com o videotape: mais programas de ficção e 

produtos publicitários, por exemplo. Com o VT, consolidou-se o conceito de 

programação horizontalizada (regularidade dos programas em horários pré-

definidos, ao longo da semana), criando-se o hábito de assistir à TV, contribuindo 

para o aumento da já alcançada predileção pelo meio, tanto por parte do público, 

quanto do anunciante. O equipamento também representava a possibilidade de uma 

integração nacional, antes mesmo da instalação de uma rede de telecomunicações 

integrada em todo o território nacional, já que os programas deixavam de ter alcance 

apenas regional, podendo ser reexibidas para diferentes públicos. Para as vinhetas, 

a tecnologia do videoteipe, unindo-se ao recurso da edição, conquistou novos 

patamares para a criação, possibilitando inovações e maior elaboração das peças.  

Também há uma ligação entre a formação de uma programação mais 

estabilizada e a necessidade de formação do hábito de assistir à TV, então, as 

vinhetas começavam a ter um papel mais estratégico na identificação das emissoras 

e, ainda, de identificação das atrações televisivas, a exemplo da vinheta da TV Tupi 

de Mário Fanuchi, apresentada no capítulo 2. Passo a passo, a tecnologia vai 

criando novas possibilidades de criação para os elaboradores das vinhetas, que 

utilizavam os mais diversos recursos disponíveis (cartões e desenhos, videoteipe, 

chroma-key, computação gráfica, etc.) para dar vida às vinhetas.  

A Fase Populista da televisão brasileira, segundo Mattos (1990), se 

caracterizou justamente pela entrada impactante da Rede Globo no cenário das 

telecomunicações, bem como pela concretização do processo de centralização das 

produções através das redes nacionais, garantindo uma audiência nacional às 

emissoras, o que por fim, criava-lhes mais atributos para angariar mais fundos do 

bolo publicitário. A formação do público torna-se central nesta fase, que assiste ao 

florescimento e desenvolvimento da indústria cultural com bases capitalistas bem 
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estabelecidas. O grau da modernização da sociedade é intensificado em relação ao 

que acontecia nas duas décadas anteriores, cujas bases do desenvolvimento 

residem também na mudança estrutural da sociedade, conforme aponta-nos Ortiz 

(2001, p.103): o crescimento da população urbana, de classe média, representava 

um contingente de público culturalmente bem informado e capaz de responder aos 

apelos dos meios de entretenimento e, mais que isso, de ainda produzir conteúdo.  

Estes fatos se dão num cenário em que o Governo Militar previa o 

desenvolvimento do país baseado em acordos entre empresas estatais, empresas 

nacionais e corporações multinacionais, o que garantiu ao Estado militar maior 

participação na economia, além de obter maior poder para influenciar os meios de 

comunicação (já que as concessões poderiam ser cassadas a qualquer momento). 

Para os militares, os meios de comunicação, sobretudo a televisão, eram os aparelhos 

ideais para a difusão ideológica. Economicamente falando, o Golpe militar é definitivo 

para o crescimento do mercado de bens materiais e culturais do país, com uma 

política que intensificava medidas iniciadas no governo de Juscelino Kubitschek, 

promovendo a reorganização da economia brasileira, fortemente orientada para a 

internacionalização do capital, permitindo ainda uma maior participação da classe 

empresarial nessa produção. Porém, o desenvolvimento destes dois mercados 

(material e cultural), cujo maior provedor seria o Estado na concepção do Governo 

Militar, leva implícita uma diferença estrutural, que é também política:  
O último [mercado de bens culturais] envolve uma dimensão política que 
aponta para problemas ideológicos, expressam uma aspiração, um 
elemento político embutido no próprio produto veiculado. Por isso, o estado 
deve tratar de forma diferenciada esta área, onde a cultura pode expressar 
valores e disposições contrárias à vontade política dos que estão no poder. 
(ORTIZ, 2001, p.114) 
 

Apoiados na Ideologia da Segurança Nacional, os militares farão do Estado o 

centro irradiador de políticas, ações e controle da sociedade, com a preocupação 

latente de integração em torno dos objetivos nacionais. A cultura será entendida 

como um fator preponderante na difusão desses objetivos em favor da integração 

nacional, mas somente benéfica se circunscrita na ideologia do Estado, de modo 

que serão estimuladas produções de bens culturais diversos que visem ao 

entretenimento de um grande público (ORTIZ, 2005, p.82). 

A TV Globo desponta como a primeira TV em rede no país e, enquanto as 

outras emissoras entram em fase de recessão, ela cresce. Essa heterogeneidade do 

público vai aparecer na Rede Globo como um recurso criativo para dar vida a 
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personagens que faziam parte das novelas e demais programas. A tentativa de 

englobar um público cada vez maior passava pela necessidade de agradar vários 

tipos de gostos, daí a exploração de estereótipos, fórmulas fáceis e difusão de uma 

nacionalidade cujas bases estavam sendo propostas pela classe politicamente 

dominante do país. Além de o estado ser forte financiador das atividades culturais, 

era também o responsável pelas concessões (de funcionamento das emissoras e da 

importação de equipamentos), fato que se agravava dado que exercia a censura do 

conteúdo sob a prerrogativa do controle técnico. A situação fez com que os meios 

adotassem uma posição de sustentação às medidas governamentais. Embora os 

telejornais experimentassem uma boa fase técnica, a censura não permitia que se 

falassem dos problemas e desigualdades do Brasil. A televisão era constantemente 

chamada a exercer seu papel em relação à cultura e à educação no país, tendo 

que desenvolver programas de forte teor nacionalista, alegres, bem-humorados, 

mostrando o desenvolvimento econômico e cultural do país.  

Retomemos o exemplo das vinhetas, analisadas no capítulo sobre os 

produtos de intervalo. Tanto as vinhetas promocionais (da marca) da Rede Globo 

quanto as da Excelsior demonstravam um sentimento quase bucólico, pueril, que 

tomava forma através das palavras e mascotes que figuravam nas vinhetas. As 

vinhetas do Fantástico, até a entrada mais efetiva da computação gráfica como 

recurso criador em meados da década de 1970, resgatavam temas como o circo, 

lembrando o que o próprio programa representava: o grande show da vida. As 

vinhetas da TV Excelsior, eram igualmente alegres, com crianças exercendo o 

papel principal, dividindo espaço com mascotes simpáticos. Do ponto de vista 

temático, aqui enxergamos o aspecto levantado por Fiske (2004) e Bucci (1996), já 

utilizados neste estudo. À medida que a TV se vê frente à necessidade de alcançar 

um público cada vez maior, paralelamente mais heterogêneo, os relatos televisivos 

tendem a buscar o que há em comum, isto é, o que pode aglutinar a diversidade de 

grupos em torno de um discurso homogêneo. Este movimento de universalização 

dos discursos será, no Brasil, conveniente à ideologia do Estado e ainda baseado 

nos aspectos que marcam a cultura do país.  

A Fase do Desenvolvimento Tecnológico, entre 1975-85, caracterizou-se: pela 

implantação dos avanços tecnológicos começados na fase anterior; pelo 

desenvolvimento do conceito de rede nacional de televisão (exercida por vários 

grupos, como o SBT, Bandeirantes, e Globo); pela padronização da programação; e, 
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finalmente, pela diminuição da censura, pouco a pouco conquistada, a partir do final 

da década de 1970. Aqui assistimos à entrada de inovações tecnológicas que 

permitiram o avanço e a revolução no sistema e na linguagem televisiva: a 

transmissão via satélite, a imagem em cores em alta definição, o som estéreo, os 

recursos de edição, a modernização das câmeras e a informatização podem ser 

citados. Para as vinhetas televisivas, esta fase representa o estabelecimento da 

influência da tecnologia, o que dará origem às imagens mecanizadas, de tom futurista, 

denotando avanço tecnológico e interação homem-máquina.  

Enquanto o país assiste ao fechamento da TV Tupi e a venda das emissoras 

da rede para outros operadores, o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) é 

inaugurado em 1981, dirigido por Sílvio Santos, que anteriormente atuava como 

produtor independente de diversos programas de cunho popular pela TVS. A TV 

Manchete (Grupo Bloch) ganhou concessão na mesma data que o SBT, mas só foi 

ao ar dois anos depois.  

A década de 80 trouxe a liberdade de expressão em virtude do fim da ditadura 

militar31, que permitiu à população o acompanhamento de muitos momentos 

políticos do país, além de uma série de novos programas e seriados, nos quais se 

incluíam os filmes e as novelas, que ocupavam boa parte da programação total.  

A Fase de Transição e Expansão Internacional (1985-90) é marcada pelas oscilações 

político-econômicas pelas quais passa o país entre os Governos Sarney (com número 

recorde de concessões: 90, em um período de três anos) e Collor. Os dois últimos, 

Presidentes da República, aproximaram-se claramente da Rede Globo na busca de 

legitimação para seus governos.  

Rede Globo e SBT continuam disputando a liderança, chegando a buscar 

estratégias similares: o SBT buscava agregar à sua audiência já conquistada entre as 

classes C e D, um novo público, com perfil diferenciado, para aumentar o faturamento; 

a Globo investia em programas de tom mais popular, com a finalidade de fazer frente 

aos programas da concorrente. As emissoras sentiam a necessidade de atuar em 

diversas frentes, conquistando fatias mais variadas do público televisivo.  

Nos anos 90, uma infinidade de temas e assuntos tornou-se parte integrante da 

programação televisiva, quando a TV a cabo conquistou um público pequeno mas 

significativo, devido a sua versatilidade e à disponibilização de canais mais 

                                                 
31 A campanha das Diretas Já marca bem o fim desta fase da televisão brasileira, com a conseqüente 
chegada da Nova República do país.  
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segmentados. Nessa mesma década, estréia a MTV, a primeira TV brasileira, de 

canal aberto, segmentada, cujo público-alvo era composto basicamente de 

adolescentes, com programação voltada para clipes da música inte rnacional e 

nacional e programas com formatos diferenciados. A MTV revelava uma 

preocupação com a inovação estética, de caráter plástico, o que até hoje se mostra 

nas vinhetas, cuja denominação, como vimos no segundo capítulo, é de art breaks, 

ou seja, considerada arte, parte da programação. Ao contrário do resto das 

emissoras, a MTV não busca demarcar a diferença entre o que é conteúdo próprio e 

que é intervalo comercial, indiferenciando inclusive, chamadas de programação e 

vinhetas, que para nós, são agrupadas em categorias diferentes.   

Os anos 90 e 2000 foram férteis para a TV brasileira, que conquistava o 

posto de maior veículo do país através de uma programação baseada em novelas, 

programas de auditório e de humor, bem como os shows de pergunta e resposta 

até o fenômeno mais recente dos reality shows 32.  

Note-se que do início da década de 1990 até os dias atuais houve um 

aumento significativo no número de concorrentes no setor de telecomunicações. A 

abertura e internacionalização dos mercados, conseqüência do processo de 

globalização já iniciado na década de 1980, fica acirrado e o capitalismo atinge seu 

auge na forma de livre concorrência entre os competidores, o que caracteriza a Fase 

da Multiplicidade da Oferta (Brittos, 2000). Maior opção de canais e programação 

diversificada representa ao mesmo tempo uma solução e um problema. Diferentes 

canais, diferentes perfis de programação e programas cada vez mais bem definidos 

no quesito público-alvo favorecem aos telespectadores. Para as emissoras, significa 

também a pulverização da audiência, uma dor de cabeça agravada com o efeito 

zapping e ainda com o esgotamento dos gêneros televisivos; some-se ao cenário a 

entrada das operadoras da TV por assinatura e está dado o panorama em que a 

oferta, sendo maior que a demanda, faz com que as emissoras busquem estratégias 

diversas para manter sua audiência atual e consigam arregimentar novos grupos. 

Machado (1996, p.143) define o zapping como a mania que tem o telespectador de 

mudar de canal a qualquer pretexto, na menor queda de ritmo ou de interesse do 

                                                 
32 O formato tem origem em países estrangeiros, em sua maioria norte-americana, que se apoiam 
na vida real para funcionar e foram adaptados ao Brasil ou criados aqui, porém com base nos  
modelos internacionais. Seu conteúdo se dá a partir de registros em tempo integral de uma 
determinada situação em que se envolvem os participantes, que podem ser famosos ou pessoas 
comuns. 
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programa e, sobretudo, quando entram os comerciais. Além de exigir ainda mais 

recursos, efeitos e até técnicas subliminares para atestar a eficiência persuasiva dos 

comerciais que continuam no break, a conseqüência direta é a migração da 

propaganda para dentro dos programas, em novos formatos, como veremos ainda 

neste capítulo.  

Assim, a televisão torna-se, gradativamente, um eterno jingle comercial (1996, 

p.143), ou ainda um trailer panorâmico dos canais disponíveis, enquanto o zapper 

(aquele que zapeia) estabelece-se como uma conseqüência inevitável da imensa 

gama de conteúdo televisivo no ar. É um ato precipitado na tentativa de evitar a 

apatia inevitável que abate o telespectador que, mesmo navegando por entre os 

diversos canais, corre o risco de encontrar a homogeneidade plástica e temática. As 

conseqüências do zapping – que em certa medida só ratifica o próprio modo de 

funcionamento da TV: uma colagem seqüencial de imagens, realizado agora pelas 

mãos do telespectador e não do editor ou diretor de TV, quando seleciona as 

imagens e a ordem em que serão veiculadas – não se limitam aos comerciais, mas 

aos programas, que vão tentar driblar a ação.  

É nesta fase que aparecem os conglomerados multimídia, formatos de 

programação mundializados e a transmissão em escala ainda maior de bens 

(tangíveis e intangíveis) para audiências migratórias (APPADURAI, 2001), com 

características cada vez mais diversas. A fase da Multiplicidade da Oferta, como 

denomina Brittos (2000), estará fortemente calcada em fatores que marcam a 

entrada de novos referenciais, fabricando identidades diversas, mutantes e 

naturalmente híbridas, que tão bem ilustram a era da contemporaneidade, e para a 

qual há diversas denominações: hipermoderna (Lipovestsky, 2004), pós-moderna 

(nos estudos de Harvey e Lyotard, por exemplo) ou simplesmente as conseqüências 

da modernidade (Giddens), como bem notamos no capítulo anterior. Observamos, 

no entanto, que o cenário mercadológico difere amplamente do sociológico: à 

medida que mais comunidades buscam reconhecimento de sua existência, criando 

nações cada vez mais multifacetadas, fragmentárias, mais há fusões, aquisições e 

criação de conglomerados de mídia, sem nacionalidade, com braços capazes de 

atuar em todo o globo. Em outras palavras, o crescimento dos grupos étnicos, ou de 

minoria ou ainda subalternos, não têm encontrado eco na distribuição e acesso aos 

meios de comunicação, sobretudo no sentido de produção.  
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Estes fatos modificam amplamente o modo como se pensa, produz e veicula 

os produtos audiovisuais, seja no quesito formato, no conteúdo, na montagem da 

grade de programação e mais ainda, no modo como as emissoras vão se relacionar 

com seus telespectadores/consumidores (cidadãos). Elas deverão estabelecer suas 

posições mercadológicas, definidas estrategicamente, como resultado da missão da 

empresa que, como qualquer outra, deverá montar táticas das mais diversas para 

formar sua imagem e atingir seus objetivos mercadológicos. 

No mercado televisivo, a década de 1990 representou mais do que um simples 

crescimento no número de canais. Sabe-se que, muito em função do Plano Real33, a 

economia estando relativamente estabilizada, houve um crescimento expressivo no 

poder aquisitivo da base da pirâmide social brasileira, o que em outras palavras quer 

dizer que mais gente das ditas classes C, D e E estavam aptas a adquirir mais bens 

de consumo. Eis que as vendas de aparelhos eletrodomésticos aumentaram, em 

especial do aparelho de TV, que em 1997 deram um salto de 400% em relação há 

dez anos antes34. Outra alteração acontece no que tange ao hábito de assistir à TV, 

já que o consumo do meio torna-se mais individualizado, como apontam os 

seguintes dados: 85% do grupo formado pelas classes A e B tinham duas ou mais 

TVs em casa no final de 1997, contra 72% em 1994; na classe C, são 47% dos 

lares, contra os 25% registrados em 1994; as classes D e E, juntas, o aumento 

passou de 3% para 8%.35 Portanto, cria-se um novo contingente de telespectadores, 

ávidos por entretenimento através desses veículos e, a partir daí, dá-se uma 

verdadeira revolução na cultura, expressa através da relação entre “o maior 

consumo dessa aparelhagem eletrônica, traduzido em ampliação da base 

consumidora da pirâmide social, e o crescimento de uma programação "popular" 

nesses meios” (COELHO, 1998, A revolução... 1998). Um contingente, diga-se de 

passagem, atraente à indústria cultural, que reponde aos anseios desses 

consumidores emergentes oferecendo  

produções musicais e televisivas de apelo popularesco. Do pagode e da 
"bunda music" ao roedor de audiência Carlos Massa, o Ratinho (nome e 
apelido dignos de nota), toda uma área do entretenimento passou a ser 

                                                 
33 Plano econômico implantado em 1994, pelo então Presidente em exercício Itamar Franco, 
elaborado pela equipe econômica liderada pelo então Ministro da Fazenda Fernando Henrique 
Cardoso, que veio a se eleger Presidente no mesmo ano. Entre outras coisas, o Plano Real (moeda, 
e ainda vigente no Brasil) controlou a inflação, melhorando vários aspectos a economia brasileira.  
34 Em 1987, o total de aparelhos de TV em cores era de 1.917 milhões, pulando para 7.836 milhões 
em 1997. (Fonte: BORELLI; PRIOLLI, 2000, p.149). 
35Pesquisa realizada pela Marplan Brasil. Fonte: BARELLI, Suzana. Os novos telespectadores. Folha 
de São Paulo, 12 abr. 1998. 
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comandada por esse novo público. (GONÇALVES, Barulho das massas, 
1998, grifo do autor) 
 

A TV Globo verá sua audiência passar de inabalável para oscilante, 

experimentando até a posição de segundo lugar quando competindo com atrações 

que pouco a pouco conquistam também a atenção das classes A e B. 

 

4.2.1 O caso Globo: das benesses da hegemonia às ameaças da livre 

concorrência 

 

Como parte de metodologia escolhida para este estudo, a fim de entender 

as vinhetas do plim-plim como parte de uma processo em que as condições são 

também determinantes da forma que assumem hoje, entendemos ser necessária 

uma investigação sobre a Rede Globo, situando-a histórica e politicamente no 

cenário do mercado televisivo. Também levantaremos aspectos de ordem 

econômica que, juntamente com os demais citados, conferem à Rede globo uma 

posição de fala privilegiada no país.  

Atualmente, existem nove redes de TV (comerciais e educativas) no Brasil, com 

suas respectivas geradoras e retransmissoras, num quadro que se configura da 

seguinte maneira:  
Tabela 2: Números de emissoras comerciais por rede 

EMISSORAS GERADORAS GERADORAS 
+RETRANSMISSORAS 

Rede Globo 118 118 
Sistema Brasileiro de  
Televisão – SBT 

91 107 

Rede Bandeirantes  
de Televisão 

43 79 

RedeTV! 41 ND 
Rede Record de  
Televisão 

78 94 

Central Nacional de  
Televisão (CNT) 

18 98 

TV Gazeta São Paulo 01 27 
MTV 09 55 
TOTAL 399  
Rede TV Educativa 26  

Fonte: Mídia Dados 2005 
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Como se pode ver, a Rede Globo, juntamente com o SBT, lideram o setor, 

posição que pode ser comprovada pelos dados de cobertura geográfica e share36 de 

audiências destas emissoras. Segundo informações do Anuário Mídia Dados 200537, 

a Rede Globo atinge, em números absolutos, 5.444 dos municípios brasileiros, o que 

significa dizer que ela cobre 97,9% do território Nacional. O SBT, segundo dados da 

mesma fonte, chega a 4.859 municípios do país, contemplando 87,4% da extensão 

territorial (habitada) brasileira. A liderança da Rede é mais aparente, no entanto, 

quando comparamos o seu share com o das outras emissoras, conforme mostra o 

Gráfico 1, abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 

    
 

Se considerado apenas o período noturno (total da população, de segunda a 

domingo), ainda segundo pesquisa divulgada no Anuário Mídia Dados 2005, este share 

de 57% da Rede Globo demonstrado acima, aumenta para 61%, atingindo picos de até 

80% em alguns mercados (praças), como é o caso de Florianópolis. 

A Vênus Platinada, como também é conhecida a Rede Globo, traçou um caminho de 

pouco mais de 40 anos para atingir e garantir estes níveis de audiência, e porque 

não dizer, de prestígio com o público, sendo presenteada com verbas astronômicas 

em investimento publicitário e lugar de destaque, por tantos outros motivos, nas 

publicações sobre mídia e televisão no Brasil. Sustentamos que esse 

desenvolvimento notável foi conseguido à custa de relações estreitas com os setores 

política e economicamente dominantes no país, embora não se possa negar que a 

                                                 
36Share é a palavra utilizada para designar a participação – em porcentagem – de audiência de uma 
determinada emissora em relação às outras, considerando o número de aparelhos de televisão 
ligados no horário da pesquisa.  
37 As informações contidas no Mídia Dados 2005 referem-se ao período de 2004 e, em alguns casos, 
anos anteriores. Para elaborar os relatórios, o grupo de Mídia de São Paulo, responsável pela edição, 
colhe dados com diversos institutos renomados de pesquisa, tais como IBOPE (Instituto Brasileiro de 
Opinião e Pesquisa), IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e Ipsos-Marplan. 

Gráfico 8 – Share de audiência nacional das redes  

Share de Audiência Nacional das Redes
Total da população - 07às 24h - 2ª a domingo

Globo

SBT

Bandeirantes

Rede TV!

Record

Outras 

57%

20%

5%

2% 7% 9%

Fonte: Mídia Dados 2005 
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Rede Globo também reuniu as condições técnicas (em equipamento e profissionais) 

para tornar-se a maior rede de televisão do país. Aliás, as palavras de Boni apontam 

para o fato de que essa intenção já era clara desde o início das atividades da 

emissora de Roberto Marinho:  

acho que o convite [feito a Boni] para trabalhar na Globo era um prenúncio 
da realização de um velho sonho que acalentávamos [...] de criar uma rede 
brasileira de televisão [...] o nosso objetivo não era apenas a conquista do 
primeiro lugar em audiência. Pretendíamos criar uma rede nacional de 
televisão. (JÚNIOR, 2001,p.47) 
 

Advinda de outras empresas de comunicação pertencentes a Roberto 

Marinho, a TV Globo é inaugurada no ano de 1965 no Rio de Janeiro e em São 

Paulo, sendo transmitida pelo canal 4 e canal 5 (TV Paulista), respectivamente. É 

através de um acordo com o grupo americano Time-Life, assinado secretamente em 

1962, que a TV Globo recebe um ajuda financeira de 5 milhões de dólares, que lhe 

daria condições de estabelecer-se como detentora de uma infra-estrutura de 

qualidade, criando um diferencial diante das concorrentes. Esse acordo previa a 

instalação de uma rede de televisão no Brasil nos moldes da NBC e ABC embora, 

vale ressaltar, este acordo fosse proibido pela Constituição Federal do país.  Entre 

1965 e o ano seguinte tem início uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) 

instalada pelo Governo Militar, que embora tenha sido fechada, em 1967 – em 

condições e com resultados questionáveis – provocou sérios danos aos americanos, 

que deixam o negócio e saem no prejuízo, já que pelo contrato, a Globo se 

comprometia a pagar 3,5% do faturamento e 49% do lucro ao grupo.  

Contando com os melhores profissionais nos primeiros anos de 

funcionamento, a chegada de Walter Clark que, posteriormente, convidaria Boni para 

assumir a direção artística (em 1967), foi imperiosa para o estabelecimento da Rede 

Globo efetivamente como uma rede de televisão nacional e integrada. Boni exigia 

perfeição na entrega de um produto confiável ao consumidor final da TV, ou seja, o 

telespectador que assim, se tornaria fiel, dando origem ao que se conhece pela 

expressão padrão Globo de qualidade:  
a expressão [...] não foi cunhada pela Globo. Apareceu na imprensa como 
forma de definir uma permanente busca de fazer sempre o melhor, missão 
que eu e alguns companheiros assumimos, mesmo com as dificuldades da 
época. (Boni in JÚNIOR, 2001, p.51) 
 

Consideremos que a Rede Globo aparece no mercado televisivo em meio à 

efervescência cultural da vanguarda da década de 1960, contrastando com a forte 

repressão a qualquer tipo de manifestação que destoasse dos padrões 
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estabelecidos pelo autoritarismo do Governo Militar. Lembremos ainda que é neste 

período que se estabelecem políticas claras do Estado em relação ao fomento do 

desenvolvimento econômico e cultural do país, bem como a parceria deste último 

com os grupos empresariais,  promovendo o estabelecimento dos mercados de bens 

culturais e materiais. A cultura é vista como fator essencial, uma espécie de cimento 

de “solidariedade orgânica da nação” (ORTIZ, 2005, p.82), através de uma política 

que busca a integração nacional que “procura coordenar as diferenças”. Com 

relação aos meios de comunicação de massa (MCM), o Estado vai se revelar como 

facilitador, provedor e regulador das condições em que grupos privados 

administrarão e produzirão conteúdo. Considerando que os níveis de educação 

formal no país ainda eram pequenos diante de seu gigantismo e do crescimento de 

um público urbano, de classe média, a televisão vai ser a menina dos olhos do 

Governo Militar, servindo como um poderoso instrumento de difusão de ideologias, 

valores e costumes. Além de informar, a televisão poderia divertir e fascinar seus 

telespectadores, com garantia de investimentos por parte da publicidade (sobretudo 

das multinacionais que se instalavam no país) que buscava formar um contingente 

cada vez maior de consumidores:  

[...]o que melhor caracteriza o advento e a consolidação da indústria cultural 
no Brasil é o desenvolvimento da televisão. [...] Com o investimento do 
Estado na área de telecomunicação, os grupos privados tiveram pela 
primeira vez a oportunidade de concretizarem seus objetivos de integração 
de mercado. (ORTIZ, 2001, p.128) 
 

Do ponto de vista que, no Brasil, as redes de televisão mais antigas e de 

maior sucesso são as generalistas38, podemos adotar também a idéia de que ela 

desempenha então a função de “laço social”, sobretudo quando se configuram 

cenários de rápida e intensa modificação na sociedade, acentuadas por situações 

culturais e sociais bastante diferenciadas. Hoje, esclarece Wolton (1996, p.123), 

ainda que a situação não seja exatamente a mesma da década de 1950, a televisão 

continua estabelecendo a manutenção e desenvolvimento da solidariedade social, 

dos tipos comunitários e até “tribais”, para atenuar o aprofundamento das diferenças 

que caracterizam a sociedade de consumo. A relação entre espectadores e 

                                                 
38 esclarece que a televisão generalista está baseada em dois argumentos. O primeiro diz respeito à 
lógica econômica: atingir grandes públicos, garante um vasto mercado e, conseqüentemente, mais 
lucros. O segundo diz respeito ao caráter de integração social da televisão de massa ou generalista, 
pois funciona como elemento integrador da sociedade e da identidade coletiva, “num país novo, com 
uma mistura eclética de populações, com idéias, origens, valores e religiões de todos os tipos” 
(WOLTON, 1996, p.111).  
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produtores da TV generalista é baseada na confiança, de modo que se estabelece 

um trinômio que caracteriza a televisão no Brasil, como um elemento central no 

desenvolvimento do país: laço social – modernização – identidade nacional.  

Dentre as emissoras de televisão brasileiras, Wolton (1996) credita à Rede 

Globo o título de maior representante da categoria, dentro da classificação de 

televisão generalista por ele proposta. Certamente, isto pode ser confirmado pelos 

números astronômicos da Rede, em todas as áreas: número de geradoras e 

afiliadas, tamanho da cobertura nacional e participação em audiência. Como reflexo 

de sua audiência em grande quantidade e qualidade, a Rede Globo também detém 

grandes somas do investimento publicitário em televisão no país, além de ser, sem 

dúvidas, a maior produtora de conteúdo do Brasil. Para isso, ela conta não apenas 

com a televisão aberta, apoiando-se em todo o grupo de empresas, citados 

anteriormente.  

Boni (JÚNIOR, 2001, p.47) aponta que já no fim da década de 1970 a Rede 

Nacional da Globo já era praticamente realidade, o que se deu a partir da compra 

pela Globo de diversas emissoras em vários estados do país (TV Rio, nas cidades 

de Recife, belo Horizonte e Brasília), agregação de estações (em Bauru, SP) e 

afiliadas (TV Gaúcha em Porto Alegre). Com a derrocada da TV Tupi, nos anos 1980, 

não houve mesmo outro grupo que pudesse fazer frente à expansão da Rede Globo.  

Lima (2006, p.65-87) exemplifica claramente o poder de interferência (direta ou 

indiretamente) que as Organizações Globo têm nos aspectos políticos brasileiros. Na 

Ditadura Militar, exerceu um papel de legitimadora do regime e, mais tarde, com o fim 

do Regime, articulando-se a outros setores políticos dominantes, participou de 

episódios como: a tentativa de fraude nas eleições de Leonel Brizola (1982), para o 

Governo do Estado do Rio de Janeiro; campanha das Diretas Já, em 1984; nomeação 

do Ministro da Fazenda (Maílson da Nóbrega) no Governo de Sarney; eleição de 

Fernando Collor e seu posterior Impeachment; e, mais recentemente, na cobertura  

dos fatos políticos, especialmente relacionados à corrupção, no Governo do 

Presidente Lula39.  

Aliado aos aspectos políticos e econômicos citados acima sobre a hegemonia 

da Rede Globo, existem os aspectos culturais, no que concerne ao conteúdo 

produzido por esta emissora. A programação da Rede Globo é sustentada, 

                                                 
39 Informações mais detalhadas sobre os casos citados, v. LIMA, Venício. Mídia: crise política e poder 
no Brasil. 2006. 
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basicamente, por dois pilares: informação, através do jornalismo, e entretenimento, 

através dos produtos de ficção, cujo exemplo de maior sucesso é a telenovela. 

Apropriando-se e criando narrativas das características heterogêneas do Brasil, a 

Rede Globo é capaz de falar, intimamente, a cada grupo social, cumprindo o que 

Wolton denomina TV espelho (1996, p. 159), ao mesmo tempo em que é ideal do 

povo brasileiro. Não só as novelas e os programas são capazes de estabelecer essa 

relação. As vinhetas, já cumprindo a função de atração televisiva, são portadoras de 

uma ampla gama de discursos, correspondentes a diversos grupos sociais 

brasileiros. Negros, índios, brancos; pobres ou ricos; motociclistas e motoristas de 

carro passeio; terceira idade, crianças e casais; ecologistas, educadores, ativistas 

sociais ou cidadãos comuns, todos estão representados nas vinhetas do plim-plim.  

Assim, a Globo reunia condições para estabelecer-se como uma rede quase 

que imbatível em sua atuação no país. Além do respaldo político, que garantia 

privilégios e o respeito ao conglomerado, havia o imperativo econômico, tanto do 

ponto de vista do patrimônio já acumulado pelo grupo multimídia, quanto pelas 

vendas de publicidade, já que despontava em primeiro lugar de audiência mesmo 

com poucos anos de funcionamento. Não se pode deixar de comentar também o 

imperativo da tecnologia, que em parte vem agregado ao poderio econômico da 

emissora que, desde cedo, tomou providências para começar à frente (e continuar) 

de suas concorrentes neste quesito. Aliando-se esses aspectos ao da cultura, que a 

Globo soube desde cedo captar os anseios e representar as características do povo 

brasileiro para transformar em apelos da programação, a Rede Globo estabelecia o 

tripé que sustenta a sua hegemonia: influência política, autonomia econômica 

(agregado à tecnologia) e representação cultural.  

Em parte, o sucesso econômico da Rede Globo deriva da maneira com que 

foram tratadas as comunicações aqui no Brasil.  O CBT (Código Brasileiro de 

Televisão)40, sempre manteve características fortemente ilustrativas de suas 

preocupações marcadamente políticas ao invés de configurar-se como um elemento 

regulatório de instâncias econômicas ou comerciais, como se espera de um código 

desta natureza. A regulação do Código, ao invés de evitar as formas de monopólio 

mercadológico, estimulando a competitividade, jamais impediu o desenvolvimento das 

                                                 
40 Introduzido pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, Inicialmente elaborado pra regular todos os 
tipos de comunicações eletrônicas, tanto as massivas quanto as ponto a ponto, como a telefonia. 
Encontra-se revogada pela Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, que inaugura a separação entre 
telecomunicação e radiodifusão. (BRITTOS; BOLAÑO, 2005, p.39). 
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redes de televisão, especialmente a Rede Globo, que logo se tornou predominante no 

setor. Além disso, havia uma ideologia de mercantilização dos bens culturais no 

país, iniciada no Governo de Juscelino Kubitschek e formalizada e transformada em 

política governamental durante a Ditadura Militar. O campo das comunicações é, até 

hoje, regulado pelas leis do mercado, o que nivela a informação a qualquer outro 

tipo de produto comercializável, uma filosofia sintonizada com a livre concorrência e 

muito bem expressa nas palavras de Boni, abaixo:  

A TV Globo, merecidamente não pode ser acusada por ter o monopólio da 
televisão brasileira, porque é eficiente. A TV Globo conquistou esse espaço 
pela capacidade profissional e muito pela inoperância da concorrência 
(Rede Boni in Sras. & Srs., ano 3, nº 18, p.65) 
 

A idéia da regulação pelo mercado pode levar, em última e negativa instância, 

a uma espécie de “vale-tudo” na corrida pela audiência, que garantirá a manutenção 

do financiamento publicitário para a viabilização das atividades televisivas. Este 

aspecto aparece com mais evidência na década de 1990, quando as audiências 

tornam-se mais imprevisíveis, menos presas a apenas uma programação única e, 

mais ainda, a um único meio. Neste caso, destacam-se os adolescentes e jovens, 

pois eles, segundo Borelli e Priolli (2000, p.112-113), buscam sempre e 

incessantemente algo que lhes agrade, zapeando freneticamente, além de que para 

este público “os meios se misturam na sua prática e com as suas práticas”41, isto é, 

os jovens são capazes de utilizar mais de um meio de informação e entretenimento 

ao mesmo tempo ou fazer outra coisa enquanto utilizam um deles.  

Já em meados da década de 1990 a Rede Globo experimenta uma queda em sua 

audiência, embora se mantenha na liderança, quando se analisam as médias de 

audiência e o share, sobretudo no horário nobre. A Rede Globo entra num dilema 

que vem a questionar seriamente o conceito de padrão de qualidade que até então 

ostentava, ao passo que as outras emissoras alcançavam níveis cada vez maiores 

de audiência, com picos que deixavam a Vênus Platinada em segundo lugar. A 

estratégia das concorrentes era oferecer atrações popularescas, uma categoria que 

compreende programas humorísticos, de variedade e jornais sensacionalistas. Todo 

o mercado televisivo sofrerá uma remodelação, na busca de um tom mais popular, 

mais informal. Ao mesmo tempo, as novelas e programas humorísticos da Rede 

Globo experimentavam uma espécie de decadência criativa, fato que, a emissora 

procurará resolver com os remakes de antigos sucessos. Outra medida será 
                                                 
41 Grifo do autor. 
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sustentar o maior tempo possível no ar, sobretudo no horário nobre, os programas 

que conseguem manter a liderança de audiência, a exemplo da novela das oito, 

carro-chefe da programação global. A solução acarretará instabilidade para o resto 

da grade, que experimenta mudanças de horário, atrasos e inevitavelmente sofre 

quando em competição com programas popularescos das emissoras concorrentes. 

Mas não apenas isso: 

adaptando-se mas sempre procurando manter seu padrão de qualidade, a 
Globo encontra nas denúncias de corrupção, reclamação dos órgãos 
públicos, principalmente os municipais, a fórmula para enfrentar os jornais 
popularescos, uma vez que a postura pode ser apresentada como uma 
espécie de defesa de interesses populares.(BORELLI; PRIOLLI, 2000, 
p.120, grifo do autor). 
 

Cidade Alerta (Record), Aqui e Agora (SBT), A praça é nossa (SBT), Escolinha 

do Barulho (Record), Festa do Malandro (CNT/Gazeta, em São Paulo) e Ratinho 

(Record e depois SBT) são exemplos emblemáticos de programas popularescos. Este 

último, em particular, através de um programa com tons pitorescos, beirando ao 

ridículo, mesclado ainda com inserções de merchandising, fez com que a Rede Globo 

(chamada pelo apresentador Carlos Massa, o Ratinho, de “a poderosa”), de certa 

forma, percebesse que sua audiência não poderia mais ser tratada como “massa 

indiferenciada”. A emissora foi levada a repensar uma seqüência de programação, 

que incluía noticiário, shows e novelas (novamente aparece o alicerce fato e ficção), 

considerada, até então, inabalável, como vimos acima.  

Mas a relação do popularesco com a Globo remonta às décadas anteriores, 

embora  na década de 1970 tenha sido Boni o primeiro a afirmar que a importância 

do Ibope42 era menor se comparada à necessidade de qualidade para os programas 

globais. A afirmação, no entanto, não apaga figuras por si sós, popularescas e 

massivas que já figuraram entre importantes apresentadores de programas na Rede 

Globo, como Chacrinha e Sílvio Santos, que depois de serem aproveitados pela 

Globo para atingir níveis de audiência satisfatórios, foram retirados do ar. Aos 

poucos, outras emissoras seguiram a mesma linha, buscando equiparação com a 

Rede Globo, do ponto de vista da boa qualidade de suas produções. Em outras 

ocasiões, quando um apresentador chega a incomodar a audiência da Rede Globo, 

a emissora realiza sua contratação, para estrelar um programa semelhante ou não, 

                                                 
42 IBOPE é o Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, que realiza pesquisas de mercado, 
mídia e opinião, entre outras. É um dos índices mais relevantes e mais utilizados pelo mercado 
publicitário e também pelos veículos para avaliar o desempenho das atrações.  
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em sua grade de programação, ou simplesmente neutralizando-o (como é o caso de 

Ana Maria Braga, rainha das tardes na Record, hoje na Rede Globo, com o Mais 

Você, exibido diariamente durante a semana), aproveitando seu potencial. 

Fato é que a cena dos anos 1990 provocava uma reviravolta no mercado 

televisivo e dava origem a questionamentos de toda ordem e por parte de entidades, 

organizações civis, jornalistas e intelectuais, formando um contingente que cobrava 

cada vez mais responsabilidade na TV, estimulando parte da população a fazer o 

mesmo. A cobrança estava dirigida ao próprio mercado, isto é, às emissoras, e às 

instâncias governamentais, por um controle mais efetivo sobre a qualidade dos 

programas a serem exibidos, isto é sua temática e forma de abordagem. Pretendia-

se que as atrações fossem condizentes com alguns critérios, como horário de 

exibição, e a observância dos direitos civis e humanos, ao que o Estado reagiu, de 

maneira bem controversa ao que rege a legislação, quase que “lavando as mãos”, 

ao passo que as emissoras entenderam a cobrança como uma espécie de censura:  

No Brasil, os governos que se sucedem desde o surgimento da TV optaram 
por nada pedir e nada esperar da TV: deram-lhe tudo, deram-lhe o país. O 
atual credo neoliberal insiste nisso: o Estado não vai produzir nem controlar 
a cultura. É uma afirmação sem sentido: por toda parte o Estado, como 
membro vivo da sociedade, produz e controla a cultura. E o faz mesmo por 
sua ausência. (MICELI, 1998). 
 

Curiosamente, embora não surpreendente, as ações da Rede Globo na 

direção da Responsabilidade Social aumentam e tornam-se mais explícitas, 

lembrando-nos a todo o momento de seu esforço e comprometimento com o 

desenvolvimento do país. Através de projetos e ações como Criança Esperança, 

Ação Global e merchandising social nas novelas, por exemplo – além da importância 

que dá à educação – através de alguns programas como Telecurso, Globo Ciência e 

Globo Ecologia, a Rede Globo se protege de qualquer tentativa de controle ou 

acusação de apelação e baixaria na TV. Vimos no capítulo inicial como a própria 

grade de programação – quando tomado em conjunto e considerado um macro-

discurso da emissora – juntamente com ações mais diretas na comunidade, a 

escolha das temáticas e até realização de eventos beneficentes contribuem 

fortemente para criar uma imagem positiva da Rede Globo. Assim, do ponto de vista 

mercadológico e comercial, do político e do ideológico-cultural, a Rede Globo vai se 

firmando, mais e mais como laço social do povo brasileiro, representante e ao 

mesmo tempo formadora de sua identidade. No entanto, ela vive uma séria ameaça 

a sua liderança e estabilidade quando consideramos que um novo contingente de 
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telespectadores, com características diferentes – tanto socioeconômicas quanto 

psicológicas – passa a fazer parte do grande público. Este novo telespectador é 

indivíduo disputado, quase que minuto a minuto, por outras emissoras e até por 

outras mídias (computador, rádio, TV paga, videogame, internet) e ainda detém o 

poder do controle remoto em suas mãos. O resultado é que  
o indivíduo passa a montar suas próprias narrativas alterando, com isso, os 
vínculos de fidelidade em relação às emissoras, à programação e, no limite, 
à própria televisão. (BORELLI; PRIOLLI, 2000, p.159) 
 

O que já povoava os livros do marketing, já na era em que o consumidor é o 

centro das decisões estratégicas em relação ao produto e ao mercado como um 

todo, sendo estudado e abordado em grupos cada vez menores (segmentos, nichos 

e até individualmente), bem como da política de comunicação (formação da imagem 

da empresa, marca e produto), servirá agora de bússola para as emissoras. Será 

uma orientação também para a Rede Globo, que precisará intuir e dar vida através 

de suas atrações aos desejos mais latentes do público, individualizado e 

heterogêneo, buscando intersecções cada vez maiores entre as narrativas midiáticas 

e as vividas cotidianamente pelos telespectadores. A TV, espelho e laço, buscará 

através de sentimentos que coadunam a comunidade de telespectadores, refletir e, 

na mesma medida mostrar, o que é ou como deve ser o cidadão brasileiro e o 

próprio país. A afirmação de Barros e Silva (1998), abaixo, parece-nos adequada e 

emblemática para finalizar esta seção: 
Quando se pensa, além disso, que TV e música popular formam um 
amálgama e se alimentam reciprocamente (é só assistir aos programas de 
auditório), o círculo se fecha sobre si mesmo: o [plano] Real  teria feito com 
que uma massa imensa de brasileiros desconhecidos do Brasil, porque 
historicamente à margem da cultura ou confinados pela cultura hegemônica 
a seus guetos, viesse à tona, mostrasse a sua cara. 

 
Assim, as vinhetas integram um cenário complexo, marcado por limitações 

políticas e econômicas, de forte apelo comercial. Ambíguas, do ponto de vista 

discursivo, pois tanto buscarão se coadunar com os apelos mais gerais da 

sociedade brasileiras, quanto buscará a representação mais grupal. É tanto 

homogênea, na medida em que se vale dos recursos narrativos da cultura brasileira 

para montar seu discurso; quanto heterogênea, quando dá voz aos cartunistas, que 

do ponto de vista autoral, trarão à tona uma série de discursos mais localizados e 

até contrastantes com a posição hegemônica da Rede Globo. Nos dois casos, as 

vinhetas buscam suprir a necessidade de conteúdo de boa qualidade na TV, quanto 
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a mercadológica, quando busca uma relação mais estreita com diversos subgrupos 

da sociedade brasileira.  

 
 
4.3 TV e publicidade: meio e fim 
 

Se no Brasil, desde o início, a história da TV se liga à publicidade, ainda hoje 

ela desempenha um papel muito importante, visto que o Brasil é o décimo mercado 

publicitário do mundo e, na América Latina, o país figura em segundo lugar, com 

US$5.170 milhões de investimento. Neste ranking, no ano de 2004, o México 

garantiu seu primeiro lugar, com US$13.041 milhões e, em terceiro, a Argentina, 

com US$ 2.815 milhões em investimento 43.  Neste cenário, a TV ocupa um lugar 

que poderíamos chamar, sem dúvidas, de privilegiado, já que toma para si quase 

a metade do valor total investido em todos os veículos publicitários. Num 

comparativo dos anos de 2001 e 2003, esta posição de líder da TV considerados 

os investimentos do setor permanece e ainda registra um crescimento de quatro 

pontos percentuais, como mostram os gráficos 2 e 3, abaixo 44: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
43 Fonte: Mídia Dados 2005. 
44 Para o cálculo do investimento publicitário na TV, o IBOPE não considera: mídia interna, ações de 
merchandising, textos foguetes, testemunhais. São incluídos patrocínio: vinhetas e chamadas: preço 
de 5" com base na faixa horária correspondente na tabela de preços; cobertura de 
Mercados/Veículos: 29 mercados e 89 emissoras de 2000 a 2002. Fonte dos gráficos 2 e 3: Mídia 
Dados 2005. 

Participação de cada meio (IBOPE Monitor)
Incluindo os 28 mercados de TV e outdoor

Investimento Total: R$ 17.615,9 milhões

ANO:2001

TV

Jornal

Revista

Rádio

Outdoor

TV por assinatura

44%
36%

11%

3% 1%
5%

Gráfico 9 - Participação dos meios no investimento publicitário – 2001 
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Dentre os formatos utilizados atualmente para a criação de peças publicitárias 

televisivas, responsáveis pelo expressivo faturamento do meio, encontram-se: 

- VT ou spot para TV: peça normalmente conhecida como comercial de TV, com 

duração de 15”, 30”, 45” ou 60”, sendo mais comuns as segunda e a última citadas. O 

conteúdo depende estritamente do produto/serviço a ser anunciado; 

- merchandising: este formato corresponde à inserção dos produtos nos programas, 

associado a um comentário (ou testemunhal, como adotam muitos autores) do 

apresentador ou ator, ou ainda representante do anunciante, que promove sua venda.  

- product placement: aqui o produto ou marca é inserido no contexto e narrativa do 

programa, quando é mostrado, citado ou utilizado por um personagem; 

- patrocínio: associa-se uma marca ou produto a um programa e seu conteúdo. Há 

duas maneiras de realizá-lo: passivo, quando se acrescenta uma tarja 45 ou 

assinatura (VT com duração de 05 a 10 segundos, normalmente com a marca/nome 

do produto e, em alguns casos o slogan, o que nada mais é do que uma vinheta de 

mídia ou PAT, explicitadas no capítulo 2), que acompanha a vinheta do programa 

patrocinado; ativo, quando se interfere diretamente no conteúdo do quadro ou do 

programa, ou seja, o tema e a produção da peça são orientadas pelos interesses do 

anunciante.  

- bartering: um programa produzido especialmente para o anunciante (normalmente 

não é a emissora que o produz, apenas o veicula). O conteúdo vai além da venda ou 

da promoção de um produto específico, passando a fornecer informações, direta ou 

indiretamente, se relacionam à atividade do anunciante. Como exemplo, podemos 

                                                 
45 Tarja é um termo comum na produção televisiva para designar a arte gráfica que se dispõe na parte 
inferior do vídeo, onde se sobrepõem créditos, como nome do entrevistado, do apresentador ou 
qualquer outro tipo de informação relevante ao telespectador.  

Participação de cada meio (IBOPE Monitor) 
Incluindo os 28 mercados de TV e outdoor Investimento Total: 

R$ 29.098,4 milhões 

ANO:2004

TV

Jornal

Revista

Rádio

Outdoor

TV por assinatura

48%
32%

9%

3%
1% 6%

Gráfico 10 - Participação dos meios no investimento publicitário – 2003 
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citar um fabricante de bebida energética que realiza um programa sobre esportes 

radicais e saúde. Poderia ser comparado ao que, no Brasil, denominamos infomercial.  

Em alguns estudos, é possível que os termos bartering, merchandising e patrocínio 

estejam relacionados a ações da chamada publicidade bellow the line, isto é, de baixo 

custo, ou mesmo a atividades de relações públicas, já que cultiva a relação entre a 

marca e o consumidor. No entanto, o custo de um merchandising nem sempre é tão 

abaixo da média de mercado, pois depende diretamente da audiência e suas 

características, bem como da fama de quem vai fazê-lo. O merchandising tem povoado 

os horários televisivos de todas as formas possíveis, tanto que chega quase que a 

sufocar a atração original: o programa. Parece-nos que isto se deve ao fato que os 

intervalos comerciais passaram a ser o momento de menor atenção dos 

telespectadores, que aproveitam o tempo de suspensão da atração original para zapear 

ou realizar outras atividades, como temos visto ao cargo deste estudo. Assim, estando 

dentro dos programas, o telespectador é pego em momento de atenção, possibilitando 

a fixação da mensagem. Outro fato é que, em geral, o merchandising agrega valor ao 

produto, pois está alicerçada num discurso que caminha por duas vertentes: a primeira, 

relacionada aos diferenciais do produto, semelhante a qualquer peça publicitária; a 

segunda, intimamente ligada aos valores disseminados pelo programa a que se 

associa, bem como ao perfil e estilo de vida dos personagens ou apresentadores.  

Excessiva oferta e variedade de produtos, com similares qualidades, 

desencadeiam um processo em que as marcas tornam-se a possibilidade de estabelecer 

um diferencial diante de seus consumidores, na hora da escolha por este ou aquele 

produto. Esta perspectiva metodológica de gestão de marcas é denominada branding (de 

brand, que é marca, em inglês), e estabelece que as empresas devem pensar 

cuidadosamente no seu posicionamento, que por sua vez vai ser comunicado em 

mensagens diversas para o público almejado. Estas mensagens criam expectativas no 

consumidor, e estas devem ser contempladas no que os gestores chamam da hora da 

verdade, seja a compra efetiva de um produto, seja na hora de usufruir de um serviço, ou 

mesmo no atendimento dispensado pela empresa a um determinado cliente/consumidor.  

Comparando-se esta perspectiva ao mercado televisivo, percebe-se que tem 

havido um esforço efetivo das emissoras na busca de manter ou agregar mais 

telespectadores que, por fim, representam argumentos de venda e barganha destas 

emissoras em sua relação comercial com as agências de publicidade e anunciantes. 
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O fato é comentado por Martins (2000, p.18), em que avalia a situação das 

emissoras como marcas a serem (re)posicionadas: 

Os novos formatos de consumo, possivelmente, provocarão o desaquecimento 
de inúmeros meios de comunicação e promoção convencional das marcas. Não 
acredito que a TV aberta resista, de maneira que está, aos novos padrões. [...] 
Resulta que os próprios veículos da mídia deverão se reposicionar como 
“marcas” de entretenimento, informação e comprometimento social. 

 

4.3.1 As emissoras de TV: mercadorias de consumo 

 

Para manter e/ou conseguir investimento publicitário, as emissoras 

desenvolvem diversas estratégias a fim de manter ou conseguir mais audiência, isto 

é, dados quantitativos e qualitativos sobre os telespectadores que em relatórios 

enviados às agências de publicidade e anunciantes se tornam cifras novamente 

revertidas às emissoras, que além de pagar suas produções, deve gerar lucro. Uma 

cadeia produtiva cíclica, que faz emergir a necessidade de autopromoção das 

emissoras que pretendem se diferenciar umas das outras e fidelizar o telespectador. 

Isto significa dizer que a publicidade, na busca de constituir um mercado 

consumidor, o faz através de uma ideologia e cultura compatível com os sujeitos que 

constituem este mesmo mercado, tanto que os anunciantes compram menos o 

tempo no intervalo comercial e mais as fatias de mercado ou segmentos que o 

assistem. A efetivação da compra de um produto ou uso de um serviço se dá pela 

imagem percebida pelo telespectador ou consumidor e isto decorre dos valores 

agregados a ele através dos apelos publicitários. Há um fenômeno intitulado 

personificação dos produtos nos estudos publicitários, que analisa como as marcas 

são construídas, através da propaganda, para terem um ar humano, não na forma, 

mas nas suas características com a finalidade de criar personalidades ao invés de 

produtos, até que o consumidor desenvolve projeções ou identifica-se com ele, 

numa espécie de espelhamento. Cada emissora, portanto, cria uma personalidade, 

através da sua grade de programação (popular, educativa/cultural, musical, etc.) e 

angaria para si fatias do mercado consumidor, executando estratégias de 

desenvolvimento de imagem para os telespectadores, na tentativa de tornar-se líder.  

Os produtos hoje comunicam imagens e as marcas, portanto, desenvolvem um 

posicionamento que fale aos sentidos, na tentativa de desenvolver uma relação 

emocional com seus consumidores, na tentativa de criar fidelidade além da razão. Essa 
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perspectiva é uma atitude empresarial, que se reverte em mensagens constantes e 

uniformes para o consumidor. A idéia é ver a relação da marca com o consumidor com 

base no amor, criando conexões ricas, profundas e, sobretudo, intimistas, uma 

tendência conhecida como a criação de uma Lovemark (marca de amor, em inglês). 

Segundo Roberts (2005), um dos adeptos e utilizadores da teoria das lovemarks, essas 

marcas fazem parte da vida das pessoas e, sem a presença delas (que está revestida 

de atributos, sensações, lembranças, que eles próprios lhe dão) seria tudo diferente. É 

a saída para não virar uma commodity, ou seja, um produto de uso comum, mundial, 

como simples lotes de camisetas brancas básicas, sem considerar as empresas que as 

fabricam. Desde a política empresarial, à relação com seus funcionários, os diversos 

produtos que disponibiliza para o consumidor comunicam valores dessa marca. Quase 

sempre, o slogan das empresas refletem essa imagens associativas que desejam 

manter com o público. Vejamos: 

- Drive a Legend, Drive a Land Rover, da Land Rover (Em português: Dirija uma lenda, 

diri ja um Land Rover. A Land Rover fabrica veículos automotivos do tipo off-road, 

subsidiária da Ford Motor Car Company). 

- TIM. Viver sem fronteiras. (TIM é uma empresa de telefonia móvel) 

- Purina. Your Pet, our passion. (Em português: Seu bichinho de estimação, nossa 

paixão. A Purina é uma divisão da Nestlé – empresa de alimentação – que fabrica 

produtos específicos para cães e gatos). 

A função do slogan na publicidade é fazer aderir, ou seja, levar o público (mais 

comumente tratado como consumidor) a uma ação prática (compra do produto) ou à 

formação de uma imagem de marca da empresa anunciante, como salienta Olivier 

Reboul (apud HOFF e GABRIELLI, 2004, p.62):  

uma fórmula concisa e marcante, facilmente repetível, freqüentemente 
anônima, destinada a fazer agir as massas tanto pelo seu estilo quanto pelo 
elemento de auto-justificação, passional ou racional, que ela comporta. 
 

Quanto a seu elemento de autojustificação, é possível enxergar duas direções: 

passional, contendo apelos emocionais, mais abstratos; ou racional, destacando 

características do produto ou empresa a que se refere. Nos casos de empresas que 

buscam associações subjetivas para suas marcas, há maior predominância de apelos 

subjetivos. São os casos que levantamos acima.  

A relação dessas empresas com seus consumidores vai além do produto, de sua 

compra e consumo. Busca-se criar uma experiência de vida, o que se reverte em 

shows, serviços exclusivos, chegando-se a criar produtos de extensão da marca, 
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como é o caso da Disney (parque de diversão, brinquedos, roupas, etc.) e até da 

Harley-Davidson (fábrica americana de motocicletas, de grande tradição), que criou 

roupas e acessórios exclusivos, reproduzindo o estilo seus usuários e da atmosfera 

que a marca sempre despertou no imaginário popular (liberdade, rebeldia, amizade e 

aventura, por exemplo).  

Se transferirmos essa análise para o mercado de comunicação, veremos que a 

Rede Globo parece trilhar um caminho semelhante aos que percorrem as Lovemarks. 

Vejamos, por exemplo, seu slogan “A gente se vê por aqui”, utilizado desde o ano 2000. 

Presente em muitas peças publicitárias institucionais, o slogan aparece como 

assinatura da mensagem. Vamos passar a possíveis leituras deste slogan, 

observando as palavras que o constituem e seu grau de polissemia. Para tal, 

vejamos o Quadro 01, abaixo: 
 

Quadro 2 - Decomposição do slogan em núcleos de significação 
NÚCLEO LEITURA 01 LEITURA 02 LEITURA 03 

(a) REDE 
GLOBO 

instituição; empresa 
privada; anunciante 

o mesmo da leitura 01 O mesmo da leitura 01 

(b) A GENTE nós, da Rede Globo nós, a Rede Globo e os 
telespectadores 

Os brasileiros 

(c) SE VÊ enxergamos a nós 
mesmos 

nos encontramos se reconhecem 

(d) POR AQUI pela televisão (veículo 
de comunicação)  

no canal da Rede 
Globo 

pela Rede Globo 

 

No quadro acima, pudemos observar que diante de um simples enunciado, 

obtivemos diversos núcleos de significado, a partir dos quais será possível 

desenvolver algumas interpretações. Vejamos: 

- Na leitura 01, abcd, temos: a Rede Globo, como veículo de comunicação de massa, 

é capaz de fazer com que seus próprios profissionais se reconheçam em seus 

produtos. Numa perspectiva de comunicação corporativa e do Endomarketing, cria-se 

a idéia de que os profissionais da Rede Globo estão realmente incluídos na empresa, 

participam ativamente dos trabalhos e têm reconhecimento por parte da instituição.  

- Na leitura 02, abcd, temos: além dos profissionais da Rede Globo, incluem-se aqui 

os telespectadores, e o canal é o meio através do qual eles se encontram, levando-

nos à idéia de que os programas da emissora funcionam como um ponto de 

encontro. E mais: a programação da emissora tornou-se tão central na vida dos 

brasileiros que serve de parâmetro para as atividades, como um tempo paralelo. Não 

é raro ouvir do cidadão comum: “Depois do Jornal Nacional, eu ligo para você”. 
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- Na leitura 03, abcd, temos: uma categoria mais abrangente, já que consideramos 

brasileiros tanto os profissionais da Globo, quanto os demais cidadãos. Neste caso, 

aparece a questão do reconhecimento, isto é, da identificação e projeção que os 

telespectadores têm com a emissora. Mais do que ver-se, esta leitura implica que os 

brasileiros se reconhecem e aprovam a imagem que a Rede Globo constrói sobre eles 

mesmos através de seus diversos enunciados. 

É importante salientar, que há uma leitura mais geral, que pode ser extraída 

olhando-se o conjunto das leituras propostas: em todos os casos (leituras 01, 02 e 

03, verticais – abcd), a Rede Globo se mostra como instituição hegemônica na 

sociedade/contexto em que está inserida. Autodenomina-se como espelho da 

sociedade brasileira, ponto de encontro e integração nacional, aspectos que se 

coadunam com sua história e ações.  

Para situar melhor a análise da imagem institucional da emissora, vamos fazer 

uma retrospectiva de alguns slogans utilizados pela Rede Globo, desde sua fundação. 

Na década de 1960, a emissora utilizava “O que é bom está na Globo”, frase que 

aparecia junto com palavras como amor, emoção e notícias, em vinheta da época (v. 

capítulo 2). Na ocasião dos 20 anos da emissora, o slogan era: O que pinta de novo, 

pinta na tela da Globo, acompanhado por uma marca comemorativa. Em seguida, 

temos “Vem que tem. Na Globo tem” e, na vinheta que temos (v. capítulo 2), este 

slogan aparece imediatamente antes à fala do locutor, que completa dizendo: “Pegue 

essa onda. Essa onda pega”. Em 1989, a frase que acompanhava a vinhetas de 

identificação da emissora era: “oitenta e nove, a Globo pega pra valer”, e, em seguida, o 

nome da emissora. Mais uma marca comemorativa aparece em 1990, quando a 

emissora faz 25 anos, com o slogan “a Globo 90 é nota 100”, seguido do famoso “Globo 

e você, tudo a ver” (já muito próximo do que utiliza atualmente, analisado acima), que 

perdura até os seus 30 anos, em 1995, quando lança também uma marca 

comemorativa. A emissora então se torna ainda mais clara em suas intenções 

hegemônicas quando lança “Quem tem Globo, tem tudo”, já nos primeiros anos do 

século XXI. Deve-se registrar que ainda no início do ano 2006, a Rede Globo utilizou 

“só se vê na Globo”, alternando com o atual, sobre o qual já fizemos análise anterior. 

Observe-se a coerência temática e de apelo que a Rede Globo manteve por todos 

esses anos, sempre associando seu nome a sentimentos bons, agradáveis, bem como 

deixando clara sua intenção de promover uma experiência total a seus telespectadores, 

que estarão protegidos, bem informados e com diversão garantida ao manterem sua 
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audiência com a emissora. Em nenhum momento, deixa de impor sua liderança 

comprovada, ao contrário do que fez o SBT, por exemplo, que no início dos anos 

oitenta utilizava “Liderança absoluta no segundo lugar”. Esta última parecia sempre 

estar correndo atrás do posto ocupado pela então líder, Rede Globo, quando 

observamos seus slogans: "Quem procura, acha aqui" (1988); "Vem que é bom" 

(1990); "Aqui tem" (1992); "Se liga no SBT" (1993); "Fique ligado" (1995); "A cara do 

Brasil" (1998); "SBT é Brasil. É Sistema Brasileiro de Televisão" (1999); e, 

finalmente, o que utiliza desde o ano de 2001, “Na nossa frente só você", quando as 

audiências realmente tornam-se mais indefinidas, havendo horários em que a Rede 

Globo perde parte de sua fatia de telespectadores para o SBT.  

Se as vinhetas compõem o conjunto de ações em busca da hegemonia da Rede 

Globo, elas não são as únicas peças, sendo acompanhadas pelos programas, 

chamadas de programação e, muitas vezes, por ações que extrapolam a tela e 

alcançam outras esferas, a exemplo das Organizações Globo, que detêm empresas em 

várias áreas de atuação: rádios, jornais e TVs (aberta e fechada) na área de 

comunicação; Internet (portal Globo); mercado fonográfico (gravadora); mercado 

editorial (revistas e livros); empreendimentos temáticos (como o Parque da Mônica, no 

Rio de Janeiro), o Espaço Globo (para eventos) e ainda ações de responsabilidade 

social, como Globo Cidadania, Ação Global e Criança Esperança. Não se pode 

esquecer a Fundação Roberto Marinho, que encabeça obras de restauração de 

monumentos, museus, incentiva a educação (telecursos e campanhas pelo livro 

didático nos servem de exemplo) e apresenta-se como instituição defensora da cultura 

brasileira. A Fundação que leva o nome do patriarca da Rede Globo nos serve para 

fundamentar a impressão que nos resta da construção de uma imagem paternalista na 

relação entre a TV Globo e telespectadores brasileiros.  

Do ponto de vista do branding, essas ações representam um movimento de 

extensão das marcas originais, na tentativa de diversificar seus mercados que além 

de gerar lucro em várias frentes, representa também uma rede de relações maior com 

os diversos públicos. Este processo, em nossa opinião, pode ser encarado como 

genuíno de uma sociedade industrial, imantada pela lógica da economia capitalista da 

diferenciação marginal46, escalada interminável da diversificação e da superescolha 

                                                 
46 Diferenciação marginal é o termo escolhido por Lipovetsky (1989) para designar como os produtos 
disponíveis no mercado são bastante similares, apresentando diferenças muito pequenas, tanto 
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industrial, nas palavras de Lipovetsky (1989, p. 181). Como vimos anteriormente, esta 

lógica se aplica à concorrência entre as empresas de comunicação, especialmente as 

emissoras de TV, cujos custos elevados de manutenção impõem a necessidade de 

uma corrida maior em direção à diferenciação frente aos concorrentes e à fidelização 

de seus telespectadores/consumidores.  

Parece-nos possível apontar indícios de que a Rede Globo se pretende 

hegemônica, através da análise de sua programação, pois veicula uma grande 

variedade de formatos, gêneros e temáticas associadas aos caracteres da cultura 

brasileira. Além disso, a emissora está historicamente associada ao conceito de boa 

qualidade de produção, aos setores política e economicamente hegemônicos do país, 

ora como aliada na difusão desses valores, ora fazendo uso de sua capacidade de 

influência em benefício próprio. As vinhetas do plim-plim, no entanto, despertam nossa 

curiosidade por serem ambíguas. Tanto recorrem à essa posição hegemônica, quanto 

abrem espaço para discursos que destoam desta mesma posição hegemônica. Na 

primeira estratégia, situam-se vinhetas que recorrem aos símbolos da cultura brasileira 

ou representam a Rede Globo como presente diariamente e por longo tempo na vida 

dos telespectadores. Por outro lado, em muitas peças diversos grupos sociais – 

associados a minorias étnicas, classificados como marginais ou subalternos – 

protagonizam ações socialmente responsáveis e ganham voz.  

No capítulo seguinte, faremos uma análise individual de um grupo específico de 

vinhetas do plim-plim, que se relacionam intimamente com a identidade cultural e as 

relações de poder socialmente ativas, em especial, no que tange a aspectos como: a 

inscrição de discursos provenientes de grupos subalternos no discurso hegemônico 

da Rede Globo; a cultura brasileira, através de seus símbolos e aspectos 

dominantes, retomada como recurso narrativo; a posição da Rede Globo como 

conectivo entre as esferas privada e pública da sociedade; e, finalmente, como são 

apresentados conteúdos que se aliam a comportamentos sociais, ora legitimados, 

ora reprimidos.  

                                                                                                                                                         
quando se tratam de concorrentes ou ainda de um relançado sob o signo do “novo”, com a 
diferenciação do modelo anterior apenas design ou da cor, por exemplo.  
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5 Lendo códigos culturais: uma análise das vinhetas do plim-plim 

 

Durante a pesquisa, foram observadas cerca de 100 vinhetas, dentre vinhetas 

de abertura de programas variados, de promoção da marca de diferentes emissoras, 

e também as mais recentes vinhetas do plim-plim, objetos deste estudo. Parte deste 

corpus foi conseguido via internet e outra parte cedida pela Rede Globo, da qual 

foram retiradas quase todas as vinhetas analisadas neste capítulo.  

Após a observação de todo o corpus, foi possível identificar grupos temáticos, que 

certamente se relacionam aos temas constantes no briefing que a Rede Globo passa 

aos artistas, sejam eles convidados ou aqueles que se submetem ao concurso 

organizado pela emissora. Estes temas construíram um universo discursivo que gira 

em torno da responsabilidade social, da cidadania e da cultura brasileira, exploradas 

em suas mais variadas perspectivas: educação infantil, educação no trânsito, 

preservação do meio ambiente, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, 

diversidade racial brasileira, representações populares, arte regional, homenagem a 

personalidades e instituições, ações do Criança Esperança e mais uma infinidade de 

possibilidades.  

Para efeitos didáticos e de análise, separamos, então, os grupos temáticos 

em categorias resumitivas dos caracteres mais gerais destes temas, o que nos 

rendeu quatro categorias basilares: Comemorativas/Globo 40 anos; Cultura 

Brasileira; Centralidade da televisão/Rede Globo; Narrativas não-hegemônicas. 

Estas categorias, no entanto, não são estanques, tão pouco encerram, em definitivo, 

o modo como as vinhetas podem ser classificadas, a depender da intenção e 

perspectiva de análise do pesquisador que as utilize.  

No interior destas categorias identificadas, é possível destacar cerca de 

quatro exemplos de vinhetas que bem ilustram várias das situações teórica e 

metodologicamente associadas aos Estudos Culturais, cujas bases foram expostas 

no capítulo 3. Optando-se por uma análise centrada nas imagens e nas narrativas 

que as vinhetas apresentam, serão considerados as marcas culturais (como roupas 

e acessórios), os personagens e suas características, o ambiente em que se dão as 

ações, e ainda aspectos mais subjetivos, que serão encarados como uma espécie 

de subtexto que as vinhetas encerram. São representações culturais, que  
[...] se sustentam nos costumes, hábitos, rituais do dia-a-dia, nos códigos e 
convenções sociais, nas versões dominantes do masculino e feminino, na 
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memória socialmente construída dos triunfos de desastres nacionais, nas 
imagens, nas paisagens imaginadas e distintas características nacionais [...] 
(HALL, 2005, p.78) 
 

Ao fim dos grupos analisados, foi possível reconhecer a ausência de temas que 

pouco ou nada aparecem nas vinhetas, embora sejam relevantes e recorrentes na 

esfera pública, na mídia e até em outras atrações televisivas da própria Rede Globo.  

Esta análise, entretanto, sempre teve em vista o forte teor autoral das 

vinhetas, já que elas são feitas segundo as concepções e ideais dos artistas, cujos 

estilos são conservados pela emissora. Os artistas entrevistados para esta 

pesquisa47 afirmam terem tido liberdade suficiente para criar os roteiros, 

personagens e imagens de suas vinhetas, sem sofrer nenhum tipo de censura da 

emissora. Após receber as vinhetas, a emissora promovia uma espécie de pré-

censura, o que no vocabulário publicitário poderia ser chamado de aprovação do 

cliente, já que antes de ir ao ar, as vinhetas (como qualquer outra peça publicitária), 

são analisadas por um grupo de profissionais da Rede Globo para decidir pela sua 

veiculação ou não, especialmente no caso das vinhetas enviadas para o concurso 

(v. etapas de produção destas peças no capítulo 2). Sabendo que a emissora 

somente depois desta aprovação é que veicula as vinhetas, e, sobretudo, associa sua 

marca a elas, entendemos que a posição da emissora em relação aos conteúdos 

exibidos pelas vinhetas seja de concordância plena. Inclusive porque este tipo de 

atitude, conforme afirmou José Land48, está fortemente ligado ao posicionamento da 

emissora, que deseja divulgar valores considerados saudáveis e importantes para o 

desenvolvimento social do país.  

 

5.1 Comemorativas/Globo 40 anos 

 

Aqui, encaixam-se ainda as vinhetas cujo centro temático é mais localizado, 

ou seja, relaciona-se a um evento em especial, a uma personalidade, um 

monumento ou a uma data comemorativa do ano. Desde que os preparativos para o 

PAN 2007 (Campeonato Pan-americano), a ser sediado no Rio de Janeiro, 

começaram, a Rede Globo passou a colocar no ar chamadas e vinhetas do plim-plim 

com esse tema. As chamadas, em especial, em muito se assemelham ao anúncio 

                                                 
47 V. Apêndices A, B, C, e D. Entrevistas cedidas por e-mail no segundo semestre de 2006. 
48 Idem. 
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impresso do Criança Esperança destacado no capítulo 2, ou seja, a partir de um 

tratamento individualizado, passam a perspectiva de um grupo, cujo protagonismo 

deve ser destacado. Mas o tema não está só nos intervalos, passando a figurar entre 

as pautas de reportagem, sendo os telejornais esportivos ou não.  

Nesta categoria também encontramos vinhetas relacionadas ao Criança 

Esperança, criadas por Otávio Rios, cujos protagonistas são os personagens da 

Turma do Cambito. Nelas, o artista mostra como a doação do telespectador será 

benéfica às crianças menos favorecidas economicamente, sendo bastante didático 

ao fazer cada vinheta ressaltando as várias formas de doação disponibilizadas pela 

emissora, ou seja,  por telefone e pela internet. Através das doações, cada criança 

(retorna o foco individualizado da questão) pode realizar seus sonhos, destacando 

os esportes, a arte e a educação, três linhas de ação ligadas ao projeto da Rede 

Globo em parceria com a Unesco.  

No ano de 2005, a Rede Globo completou 40 anos de existência. Data 

amplamente comemorada pela emissora, que além de programas especiais, festas, 

edição de livros, veiculou, também, várias meta-mercadorias comemorativas: 

vinhetas promocionais, que destacavam o redesign da marca  (com poucas e 

discretas alterações, na verdade); chamadas de programação, do tipo inter-

programas e institucionais. Abaixo, vemos quadros de duas vinhetas diferentes, uma 

estritamente ligada ao aniversário da emissora e, a segunda, de autoria de Ziraldo, 

que homenageia a Fundação Bienal de São Paulo, provavelmente por ocasião da 

26ª Bienal que ocorria em 2004, ano em que a vinheta foi veiculada. Nenhuma 

delas, entretanto, apresenta relação forte com os temas de caráter sociopolítico ou 

cultural, conforme vários exemplos que vimos durante este estudo. Exatamente por 

isso, elas são apenas citadas como presentes no corpus analisado, porém 

mostrando-se pouco relevantes para os aspectos que desejamos abordar.  

 

 

Figura 41 – Quadro da Vinheta 40 anos sentado, de Carluca 
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5.2 Cultura brasileira 

 

Um grupo bastante relevante das vinhetas do plim-plim analisadas utiliza 

vários símbolos que compõem o imaginário nacional brasileiro. Sob este aspecto, 

aparecem desde personagens típicos da narrativa da nação, a situações bem 

características da sociedade; perpassam também, aspectos mais comportamentais, 

como o jeitinho brasileiro, ou até geográficos, como os morros cariocas. Este grupo, 

em especial, nos interessa por trazer à tona um repertório que está, historicamente, 

associado à imagem da televisão, sobretudo da Rede Globo, fazendo parte de 

narrativas e apelos que servem de base para a elaboração das atrações televisivas, 

sejam novelas, séries, especiais, reportagens ou vinhetas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na vinheta Raça, representada acima, que na verdade é um híbrido da 

vinheta comemorativa dos 40 anos da Rede Globo com o aspecto da diversidade 

Figura 43 – Quadros da vinheta Raça, de Sinfrônio 

Figura 42 – Quadro da Vinheta Bienal SP, de Ziraldo 
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racial brasileira, mostra-se claramente a articulação entre a identidade nacional e a 

formação da própria Rede Globo. Nela, um nordestino, vestido tipicamente, aparece 

na tela da TV, que sorri e revela sua falta de dentes. Aos poucos, há um movimento 

de câmera em zoom out, e aos poucos aparecem outros personagens como um 

negro, um sambista mulato, um índio, uma baiana, um padre, uma loira de corpo 

avantajado trajando biquíni, um gaúcho, um vaqueiro, um executivo e mães ao lado 

de filhos, bem como cidadãos comuns. Eles formam o número “4” e, ao lado deste 

número, aparece a marca da Rede Globo, formando um “40”. A música de fundo 

inicialmente é uma espécie de forró, passa para um som de guitarra estridente e, em 

seguida, para um samba.  

Nos quadros acima, pudemos notar que se remontam a diversidade racial 

como metáfora narrativa representativa do país e o sincretismo cultural e religioso 

como forma de convivência entre os brasileiros. Note-se que há representações de 

várias religiões e credos (padre – Igreja Católica; Baiana – religiões afro-

descendentes), bem como a música, que suporta vários ritmos na mesma 

composição, parece denotar o mesmo. Há ainda a representação dos vários tipos 

físicos e figuras da tradição regional de várias regiões do país, como gaúcho, 

nordestino, caipira (mais relacionado ao interior de São Paulo e Minas Gerais, um 

personagem imortalizado por Jeca Tatu, da obra de Monteiro Lobato) sambista – 

mais associado à região sudeste, especialmente o Rio de Janeiro. Figuram também 

entre os personagens índios, negros e brancos, fazendo referência ao mito 

fundacional das três raças.  

Tanto nesta como em outras vinhetas desta categoria, veremos como o 

argumento do multiculturalismo será sempre reativado para dar vida às narrativas. 

Hall (2005, p.53) aponta para vários tipos de multiculturalismo, aspectos que servirão 

para analisar a questão por este ângulo, a saber: o conservador; o liberal; o 

pluralista; o comercial; o corporativo; e o crítico ou revolucionário. Neste caso, 

possivelmente podemos identificar a incidência de dois tipos de multiculturalismo, 

conforme nos mostra Hall. Em primeiro lugar o multiculturalismo liberal, “que busca 

integrar os diferentes grupos culturais o mais rápido possível ao mainstream ou 

sociedade majoritária” (HALL, 2005, p.53), na medida em que – não apenas neste, 

mas nos vários exemplos de vinhetas que veremos aqui – se apropria das 

simbologias dos grupos para construir um discurso midiático hegemônico. Ao 

mesmo tempo, se prova o multiculturalismo comercial, ao passo que representa e 
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reconhece as diferenças publicamente, no intuito de disseminar os problemas da 

diferença cultural, que passarão a se dar no consumo privado, eliminando a 

necessidade de redistribuição de bens e poder (HALL, 2005, p.53). Recorrer aos 

aspectos que compõem ao imaginário nacional é significativo e toma ainda mais 

vulto quando se liga à formação do número que representa a identidade da Rede 

Globo, como que, implicitamente, a formação da identidade brasileira ou a formação 

da própria sociedade, da maneira multicultural que é apresentada, fizesse parte ou 

estivesse inserida nesses quarenta anos de formação da Rede Globo. Assim, 

parecem misturar-se a história do país com a história da emissora.  

Porém, é curioso que apenas o nordestino, que aparece em foco, a primeira 

imagem da vinheta e aquela que se vê com mais clareza, seja um sujeito cujos 

dentes estão faltando e um rosto de uma ingenuidade que beira a demência. Os 

negros, índios ou qualquer outro personagem não apresentam perfil semelhante. O 

nordeste, nesta vinheta, permanece representado pelo atraso, pela pobreza, um 

estereótipo mantido e reforçado ao longo dos anos, de inferioridade em relação às 

demais regiões do país, sobretudo ao Sudeste.  

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. Essa elite, que vive de costas para o 
restante do Brasil, cria a sua peculiar imagem do país, quase sempre 
folclorizando a discriminando índios, negros e asiáticos, pelo ângulo racial; 
mulheres e homossexuais, pelo ângulo do gênero; e nordestinos e nortistas, 
pelo ângulo geográfico. (PRIOLLI, 2000, p.15) 

 
Com o título Metamorfoses, César Lobo é autor de uma vinheta em que um 

índio aparece com uma cuia na mão. Ele põe a mão na cuia e, com os dedos 

melados de tinta, pinta seu corpo (o rosto de vermelho e o tronco de marrom), com 

motivos claramente indígenas. Ao fundo, houve-se o som de música tribal indígena. 

Ao pôr novamente a mão na cuia, o índio se transforma num negro. A música passa 

ser africana, com forte ritmo percussivo. A tinta, em seus dedos agora é branca e, ao 

pintar seu corpo, aparecem motivos africanos. Ao colocar sua mão mais uma vez na 

cuia, o negro transforma-se num homem branco e loiro, que pinta seu rosto de 

verde, amarelo e azul, fazendo menção clara à imagem da bandeira brasileira. A 

câmera se aproxima e, de trás do homem branco, reaparecem os dois primeiros 

personagens (índio e negro), um de cada lado. Os três sorriem. A marca da Globo 

aparece do lado direito do rosto do homem branco.  
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Aqui se atualiza, claramente, o mito fundacional brasileiro, que envolve as três 

raças (branca, indígena e africana) como responsáveis pela formação física, moral e 

cultural do Brasil (ORTIZ, 2005, p.41). Lembremos que os mitos fundacionais são as 

estórias que, contadas, explicam a origem de uma nação e, com isso, incluem as 

citações aos povos (folk) responsáveis pela sua formação.  

Os mitos fundadores são, por definição, transistóricos: não apenas estão 
fora da história, mas são fundamentalmente aistóricos. São anacrônicos e 
têm uma estrutura de uma dupla inscrição. Seu poder redentor encontra-se 
no futuro, que ainda está por vir. Mas funcionam atribuindo o que predizem 
à sua descrição do que já aconteceu, do que era no princípio. [...] A 
estrutura narrativa dos mitos é cíclica. (HALL, 20005, p. 29-30) 
 

Novamente curioso que o branco finalize a vinheta, figurando como uma 

espécie de síntese do Brasil e a soma das imagens anteriores, do índio e do negro, 

que aparecem justamente na ordem em que historicamente foram trazidas ao Brasil. 

O branco continua sendo superior, ou seja, o dono do Brasil, que mantém as outras 

etnias subjugadas, mantidas como inferiores, pegando delas apenas aquilo que lhes 

interessa, sobretudo num país em que a população declarada branca é praticamente 

igual à soma da população que se declara parda (talvez uma atualização amenizada 

do mulato), preta e outras.49  

Na vinheta intitulada Coisas do Brasil, de Clayton Terto, volta à tona a 

tentativa de representar o Brasil como uma cultura homogênea, unificada pela soma 

e articulação das diferenças. Uma colcha de retalhos, que apesar de ser uma peça 

única, é repleta de detalhes, riquezas particulares, identificadas em cada pedaço 

que lhe forma, todos provenientes das mais diversas origens. Nesta vinheta, 

aparecem marionetes num palco. Dentre os personagens, estão: um sanfoneiro, 

vestido a caráter; uma passista de frevo; o boi, do folguedo bumba-meu-boi; dois 

capoeiristas; e um sambista, com pandeiro na mão, seguido de uma mulata, que 

                                                 
49 Segundo dados coletados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de geografia e Estatística), do ano de 
2004, a população que se declara branca representa 52% e a soma daquelas  que se declaram 
pretas, pardas e outras chega a 47,9%.  

Figura 44 – Quadros da vinheta Metamorfoses 
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samba. A música de fundo é um forró, até a entrada do sambista, quando a música 

se torna um samba, com forte presença do pandeiro. A câmera se afasta e aparece 

um público, que bate palmas enquanto as cortinas do teatro se fecham e nelas 

aparece a marca da Rede Globo, que está iluminada por dois holofotes. Numa 

leitura que privilegia mais as associações subjetivas, considerando o subtexto da 

vinheta, a Rede Globo pode ser vista como o palco por onde passam, isto é, são 

representadas e espelhadas, todas as imagens do Brasil. 

 

Duas outras vinhetas estão relacionadas a manifestações bastante regionais, 

presentes também na cultura brasileira. A primeira, diz respeito a uma lenda 

indígena, o Kuarup, relacionada a uma tentativa de fazer mortos reviverem. Kuarup 

refere-se a troncos de árvores enfeitados e ornamentados como gente, para os 

quais se fazem festas com danças, comidas e cantos, utilizando-se, inclusive 

instrumentos, como os chocalhos. A segunda, diz respeito ao artista pernambucano 

conhecido como Mestre Vitalino, cujos bonecos em miniatura feitos de barro, 

representando cenas e personagens verdadeiramente nordestinos, algo que via em 

seu cotidiano ficaram nacionalmente conhecidos. Nos dois casos, a televisão – 

também representada, por extensão, pela marca da Rede Globo, na vinheta Quarup 

– está naturalmente integrada à vida dos personagens. Na vinheta de Dil Márcio, 

intitulada Mestre Vitalino, duas mãos aparecem na tela modelando um pedaço de 

barro. Um forró toca ao fundo. Aos poucos, vão tomando forma duas figuras. 

Finalmente, estão prontos um sertanejo (vestido de vaqueiro) e uma TV, sendo 

aquele sentado numa poltrona de frente para o aparelho de TV. O cangaceiro, de 

súbito se movimenta e retira do bolso um controle remoto, acionando a TV, onde 

aparece a marca da Globo. Ele sorri ao ver a marca. (v. figura 46). Já na vinheta 

chamada de Quarup, de Agê, aparecem dois índios. Eles estão dançando juntos e 

ouve-se o som da música que eles cantam, parecem evocar algo. O plano de abre, e 

mostra os dois no meio de um círculo, desenhado na terra da aldeia. Um outro índio 

Figura 45 – Quadros da vinheta Coisas do Brasil 
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sai de dentro de uma espécie de casa (na verdade, o tronco utilizado no Kuarup), 

toda decorada com motivos indígenas. Ele tem um chocalho nas mãos e, diferente 

dos outros dois índios, este tem um enfeite na cabeça, como que para diferenciá-lo 

hierarquicamente. Este terceiro índio entoa alguns cânticos enquanto dança e faz 

sinal para o círculo no chão, quando aparece o logotipo da Globo. Os três 

comemoram.  (v. figura 47) 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

O discurso da relação entre tradição e modernidade pode ser reavivado, mas 

não como pólos opositores. Em se tratando de um país como o Brasil, que como 

vimos anteriormente, vive operando entre valores da tradição e valores da 

modernidade, as categorias do tradicional e do moderno (DAMATTA, 1984) 

aparecem quase sempre articuladas e a Rede Globo, nas vinhetas, aparece como 

elemento conectivo entre os dois estados: o regional civilizado, conectado com o 

mundo; a tradição, atualizada. Assim,  

possuir uma identidade cultural neste sentido é estar primordialmente em 
contato com um núcleo imutável e atemporal, ligando ao passado o futuro e 
o presente numa linha ininterrupta. [...] é o que chamamos de “tradição”, 
cujo teste é o de sua fidelidade às origens, sua presença consciente diante 
de si mesma, sua “autenticidade”. (HALL, 2005, p.29) 
 

A maneira como recorreram e utilizaram de tradições localizadas (étnica ou 

geograficamente), revelam como tanto a identidade cultural reaviva sempre suas 

simbologias tradicionais reavivando-as, conferindo-lhes atemporalidade, quanto, no 

caso da vinheta do Mestre Vitalino, dando-lhes um novo tratamento. Nesta última, 

houve um movimento que resulta na adaptação cultural, que para Burke (2003, p.91) 

Figura 46 – Quadros da vinheta Mestre Vitalino 

Figura 47 – Quadros da vinheta Quarup 
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se dá quando se retira um “item de seu local original e modificando-o de forma a que 

se encaixe em seu novo ambiente”.                                                                                                                                                                                         

Inúmeros exemplos poderiam ainda ser citados, pela constante aparição no 

conjunto formado ao longo da pesquisa: vinhetas em que aparecem o samba, o 

chorinho e o forró como músicas representativas da cultura brasileira; ou ainda 

aquelas que resgatam mais diretamente outras simbologias tradicionais, sejam elas 

autênticas ou resultado da influência indígena ou africana, mas totalmente 

incorporadas ao repertório do imaginário brasileiro, a exemplo da umbanda e do 

candomblé (por si sós, experiências de sincretismos afro-brasileiros), da capoeira, 

retirantes nordestinos, o futebol brasileiro e suas mulatas, a festa junina do nordeste, 

ou até de como o jeitinho brasileiro aparece na hora de lidar com situações difíceis. 

As imagens lançadas aqui nos parecem bem ilustrativas de como o tema da Cultura 

Brasileira vem sendo explorado pela Rede Globo nas vinhetas do plim-plim e, mais 

que isso, tem sido incorporado ao discurso institucional da emissora. Em todos os 

casos levantados, o discurso reincide em temas, personagens e narrativas que há 

muito foram incorporadas ao imaginário nacional, ou seja, as imagens que 

coadunam os sujeitos de uma mesma nação em torno de um sentimento comum de 

pertença, justamente em função de se sentirem representados, espelhados naquilo 

que vêem em suas telas. Entretanto, devemos alertar para o fato de que esta 

imagem é criada  e veiculada por uma elite, de modo que esta é apenas umas das 

versões sobre nossa identidade. Do modo como se coloca, esta idéia de Brasil 

termina sendo imposta como única alternativa possível para se pensar o nacional, e, 

dentro da lógica do multiculturalismo liberal (HALL, 2005, p. 53), muitas vezes sufoca 

os diferentes grupos culturais sob a prerrogativa da integração, e ainda articula-se 

ao multiculturalismo comercial, já que é esta a lógica do mercado televisivo. De uma 

forma ou de outra, estão todos sob um território contínuo, falando uma única língua, 

o que só vem a servir de liga entre os tão diferentes sujeitos que habitam este país, 

e (parecem) satisfeitos por assim sê-lo. Neste sentido, “o mito das três raças é 

exemplar, ele não somente encobre os conflitos sociais como possibilita a todos se 

reconhecerem como nacionais” (ORTIZ, 2005, p.44). 
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5.3 Centralidade da Televisão/Rede Globo  

 

No capítulo 3, discutimos como os meios de comunicação de massa têm 

atuado com maior centralidade no cotidiano dos sujeitos na pós-modernidade, 

assumindo um papel mais efetivo não apenas na função de informar e entreter as 

pessoas, incorporando outras atribuições como a de criar hábitos, promover debates 

e até decisões políticas. É o que sustenta Thompson (1998), por exemplo, ao afirmar 

que nos tempos modernos, os meios de comunicação de massa têm promovido a 

ampliação da esfera pública dando maior visibilidade a discursos e atitudes de 

caráter igualmente público. Para Hamburger (1998, p.441) a televisão “capta, 

expressa e constantemente atualiza representações de uma comunidade nacional 

imaginária”, unificando o Brasil – a despeito de suas rupturas e abismos sociais, no 

plano do real – codifica hábitos dispersos e representa expectativas difusas e 

desejos, sem impô-los, incorpora as tendências e dá a elas um tratamento 

universalizante, embora seja importante ressaltar que faça uso massivo dos dramas 

individualizados. Nesta mesma perspectiva, vimos como a televisão, em especial, é 

um meio propício para a formação da identidade, porque tanto homogeniza os 

conteúdos a fim de ter um grande alcance, apelando para aquilo que há de mais 

geral e comum em meio a população, quanto é capaz de dar vida aos conteúdos 

mais particulares, buscando, através da diversidade de grupos e temas 

representados, falar a cada um em particular: “imaginar-nos a ‘nós todos’ como ‘um’ 

é uma parte de um processo de construção nacional e jamais houve um meio 

equiparável à televisão quanto à sua capacidade de dirigir-se a tantas pessoas 

distintas em busca de uma mesma meta” (BARKER, 2003, p. 24-25).   

Quando a televisão fala de um jogador de futebol famoso e bem sucedido, o 

faz ressaltando características particulares e suas filiações comunitárias. Dessa 

maneira, indivíduos semelhantes a ele também poderão se sentir vitoriosos, seja por 

participar do sentimento nacional do melhor futebol do mundo – naquele momento 

incorporado por um só indivíduo – seja por ter algum traço de semelhança com 

aquele personagem e, neste sentido, ter esperança de que seu futuro seja tão bom 

quanto aquele que se apresenta na mídia. Através do particular, a televisão mostra o 

geral, sempre articulando estas duas categorias, figurando como o cabo conector, o 

meio de ligação entre as partes. Para Wolton, esta é uma das funções da TV 
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Figura 49 – Frame final da vinheta  
Evolução 

generalista, atuar para manter o equilíbrio da relação indivíduo-massa, que “apóia-se 

no desenvolvimento simultâneo dessas duas dimensões contraditórias: a afirmação 

do indivíduo e a extensão da socialização à maioria das atividades econômicas, 

sociais, educativas e religiosas da sociedade” (WOLTON, 1996, p.133). 

A análise deste grupo de vinhetas, na verdade, poderia ter começado na 

seção anterior, já que as duas últimas vinhetas a que fizemos referência (Mestre 

Vitalino e Quarup) mostram como a Rede Globo não apenas alcança os mais 

diferentes públicos, fisicamente falando, dada sua cobertura atingir praticamente 

todo o território nacional, mas está integrado à cultura e ao cotidiano daqueles 

grupos. Porém, durante a análise desta parte do corpus, encontramos vinhetas que 

marcam bem a idéia de que a Rede Globo faz parte da história do país e, 

especialmente, da história pessoal de cada telespectador, que acompanhou a 

evolução da Rede Globo como sendo sua própria.  

A vinheta representada pela figura 48 é de Rice Araújo e se intitula Árvore. 

Após plantar uma semente, a árvore cresce e, aos pouco, aparecem partes de sua 

copa. Ao invés de frutos, aparecem as marcas da Rede Globo, em seqüência 

cronológica, enquanto a câmera se distancia e mostra que a copa da árvore tem a 

forma geográfica do Brasil e, bem no centro, a marca mais atual da Rede Globo, que 

pisca finalizando a vinheta. 

 
Já na vinheta Evolução, de Zé Dassilva, 

está representada a evolução da espécie 

humana. Entretanto, ao invés de tronco e 

cabeça, os indivíduos têm um aparelho de 

televisão em cima das pernas. Note-se que em 

cada tela aparece uma marca da Rede Globo. À 

medida que a câmera deriva para a direita, 

mostrando os homens, percebemos que eles se 

Figura 48 – Quadros da vinheta Árvore 
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tornam menos peludos e mais eretos, bem como os aparelhos de TV, que se tornam 

mais modernos, e a marca da Rede Globo, que vai ficando cada vez mais atual.  

Nas duas últimas vinhetas, mostradas em seqüência, vemos como a televisão 

e a própria Rede Globo permanecem sendo comparadas ao conceito de crescimento, 

evolução. Um sonho de montar uma rede de televisão nacional foi plantado por 

Roberto Marinho, Boni e Walter Clark, como vimos no capítulo anterior, e o sonho 

floresceu e cresceu, atingindo todos os rincões do Brasil, representado pela árvore na 

vinheta de Rice Araújo. A vinheta de Zé Dassilva é ainda mais contundente ao 

comparar a evolução da espécie humana à evolução dos aparelhos de TV, em 

segunda instância, da tecnologia de produção desses aparelhos. Além disso, vincula-

se também o crescimento da Rede Globo, representada pelas marcas organizadas 

cronologicamente. As televisões substituem o tronco e a cabeça dos sujeitos, como 

que substituindo a emoção e razão de cada um deles pela própria TV, e por extensão, 

pela Rede Globo.  

 
A relação da Rede Globo com cada telespectador aparece novamente na 

vinheta Parece que foi ontem, de Beto Barreto, em que se destaca como um sujeito 

está ligado à emissora ao longo de sua vida, já que a vinheta mostra um homem que 

desde criança assiste à TV Globo. Nos primeiros segundos da vinheta, um menino 

está sentado em frente a uma TV de modelo antigo, na qual aparece uma das 

primeiras marcas da Rede Globo. Após levantar-se para sintonizar a televisão, o 

menino volta já adulto, de meia idade, que senta-se novamente no sofá. No aparelho 

de TV mais recente, aparece a atual marca da Rede Globo. Assim, além de ter feito 

parte do crescimento daquele garoto, que é hoje um homem, a vinheta demonstra 

que houve fidelidade da parte do telespectador, que permaneceu sintonizado na 

Rede Globo por toda sua vida. Neste último caso, vemos como a produção das 

subjetividades estão intimamente ligada à produção do meio de comunicação que é 

a televisão,  

um recurso proliferador de primeira ordem para a construção da identidade 
cultural. [...] as audiências se apropriam e utilizam a televisão de maneira 

Figura 50 – Quadros da vinheta Parece que foi ontem  
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ativa na hora de dar sentido a suas vidas. Assim, a televisão não constrói 
identidades como se fosse uma agulha hipodérmica, mas fornece matérias 
para sua posterior elaboração. (BARKER, 2003, p.27) 
 

Nesta mesma categoria, há vinhetas mais relacionadas à posição da TV na 

esfera pública, seu poder de gerar conteúdos que são debatidos e servem de pautas 

para a socialização das pessoas. Ao incorporar os conteúdos em suas práticas, a 

sociedade legitima a força das imagens televisivas, ainda que não as incorpore de 

maneira passiva.  

Na vinheta A gente se vê por aqui, de Mino, o artista parece representar 

aquilo que a emissora diz mesmo ser a intenção de seu slogan: que a Rede Globo 

seja uma janela pela qual os brasileiros se vêem. No centro da tela, uma TV com a 

marca da Rede Globo aparecem. Ao seu redor, dezenas de homens e mulheres 

parecem conversar e debater, ao mesmo tempo em que olham para a tela da TV. A 

câmera se afasta, revelando um número cada vez maior de pessoas. Ouve-se um 

burburinho de vozes. Finalmente, esse grupo de pessoas juntas, forma o desenho 

da marca da Rede Globo. Este desenho se transforma na própria marca da Globo 

que finaliza a peça.  

 

 

 

 

Além de fazer clara menção ao slogan da emissora, que dá título à peça, a 

vinheta reforça a idéia de uma esfera pública que centra seus debates e seu estilo 

de vida no material que lhes fornece a mídia televisiva, neste caso, representada 

pela Rede Globo.  

Outro exemplo expressivo para este tipo de conteúdo pode ser encontrado na 

vinheta A Briga, de Borjalo. Nela, um casal está sentado cada um em uma poltrona, 

frente a frente. Ela abaixa o jornal que ele está lendo, começa a reclamar. Ele tira os 

óculos e o dois passam a discutir até que eles viram as poltronas um de costas para 

o outro. O som de um relógio marca o tempo passando, e um efeito de edição simula 

a passagem de tempo sem nenhuma mudança na situação do casal. Em seguida, a 

Figura 51 – Quadros da vinheta A gente se vê por aqui 
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mulher liga a televisão e, vendo uma cena de beijo, os dois dão as mãos e parecem 

felizes. A marca da Globo aparece no aparelho de TV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste caso, vemos que não somente a esfera pública está saturada pelos 

meios de comunicação, cujas relações estão fortemente baseadas nas imagens que 

a televisão nos fornece. Para além de o público tornar-se parte integrante da esfera 

privada através do consumo televisivo, também as fronteiras entre o público e o 

privado estão ficando indeterminadas (BARKER, 2003, p.254). Assim, o 

comportamento do casal, ao fazer as pazes, é também conseqüência das imagens 

fornecidas pela Rede Globo, que servem de incentivo e referência. Como narrativa, 

a imagem é uma idéia-força (FERRÉS, 1998, p.43) que motiva o telespectador numa 

direção pré-estabelecida e quando faz isso num sentido antecipatório, fornece à 

comunidade uma série de representações de si mesma bem como de 

comportamentos, que virão a ser mostrados como apropriados ou não, seja para a 

esfera privada ou para o bem social da esfera pública. Neste sentido, também 

encontramos várias vinhetas que trabalham no sentido de gratificação e  punição 

dos personagens, a depender da atitude que eles venham a tomar, quando frente a 

situações cotidianas, aparentemente simples, mas que se revelam de importância 

maior por estarem vinculadas a questões de alto interesse da esfera pública, como: 

educação infantil, educação no trânsito, preservação do bem público e preservação 

do meio ambiente.  

Uma vinheta criada por Dálcio, com o título de Capacete, sugere bem como o 

personagem pode ser punido no momento em que decide não aceitar as regras 

sociais consideradas saudáveis. Nela, um homem jovem vai sair de motocicleta. 

Figura 52 – Quadros da vinheta A Briga 
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 Uma mulher, que parece sua namorada, oferece-lhe um capacete. Ele faz 

sinal de negativo, dizendo que não precisa. Põe óculos escuros, acelera e sai 

rapidamente com a moto. Assim que sai, a mulher se assusta com um barulho forte. 

Vêem-se apenas sinais gráficos que representam uma batida, quando uma roda da 

moto passa rolando na frente da mulher. Na cena seguinte, o homem já aparece no 

hospital, com várias partes do corpo enfaixadas e recebe a visita da mesma mulher, 

que está com o capacete na mão, repleto de flores. Seu semblante é um tanto sério. 

Ao ver as flores no capacete, o homem fica triste. Das flores, brota a marca da 

Globo. Na vinheta Placas (v. figura 54), Ziraldo fornece um conteúdo semelhante, 

pois o personagem faz praticamente tudo que é proibido no trânsito, como beber, 

falar ao celular, ultrapassar carros em local não permitido e andar em velocidade 

acima do limite. Ao fim, se desespera ao ver que haverá uma colisão, sendo punido 

com sua morte.  

 

Já na vinheta Armas não!, de Mariana, um mulato vestindo a camisa do 

Brasil, cuja média de idade é difícil registrar, tem uma arma de fogo na mão. Ele joga 

a arma num buraco no chão e, com uma pá, a enterra. Ao regar o espaço, nascem 

flores. A câmera mostra todo o plano, em que aparece um sol, sorrindo e o mulato, 

de braços abetos por trás das flores recém-nascidas. Seu rosto demonstra 

Figura 53 – Quadros da vinheta capacete 

Figura 54 – Quadros da vinheta Placas  
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satisfação e tranqüilidade.  Um pássaro pousa sobre sua cabeça e sua camisa se 

torna a marca da Globo. O sol intensifica o sorriso. Com essa narrativa, vemos como 

o sujeito pode ser gratificado, premiado pela sua atitude.  

 

Num outro exemplo, o artista Cláudio Dabul utilizou a frase constante no 

Estatuto da Criança e do Adolescente, Toda criança tem direito à escola para dar 

título à vinheta. Na peça, uma criança pratica malabarismos com bolinhas num sinal 

de trânsito.  A imagem está em tons de cinza. Uma mão invade a imagem e apaga 

as bolinhas com uma borracha. O menino fica surpreso. A mão volta e apaga toda a 

imagem do ambiente, restando apenas o menino. A mão usa um pincel para 

redesenhar e colorir o ambiente. O menino então ganha um fardamento e ao fundo 

vemos uma escola. Ele vira-se e entra correndo na escola. A marca da Globo 

aparece no canto superior direito.  

 
A frase que dá título à peça também aparece em inúmeras campanhas 

publicitárias de cunho social ligadas à criança, em reportagens jornalísticas e talvez 

já tenha virado bordão popular, mas tamanha popularidade não significou a 

erradicação do analfabetismo infantil ou os problemas da evasão escolar. Assim, o 

artista parece querer mudar o quadro do Brasil, demonstrando que o lugar daquela 

criança não é no sinal de trânsito, alterando aquele ambiente para um mais 

adequado: a escola.  

Temas similares, como a inclusão social da criança através da educação, o 

desarmamento ou o cuidado com o meio ambiente são recorrentes dentre as 

Figura 56 – Quadros da vinheta Toda criança tem direito à escola 

Figura 55 – Quadros da vinheta Armas Não! 
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vinhetas do plim-plim. Nesses casos, aparecem inúmeros exemplos: um surfista que 

joga lixo no mar recebe tudo de volta de um tubarão, ficando coberto de lixo; 

macacos que falam ao celular enquanto trafegam pela floresta apoiados no cipó dão 

de cara com um tronco de árvore; Moisés volta para o Monte Sinai e traz de volta o 

décimo primeiro mandamento: não poluirás; crianças que saem das ruas para as 

escolas; homem que joga sua arma no lixo e vê o mundo colorir-se a sua volta; ou 

ainda quando um pixador (mulato, de cabeça raspada) é pego no ato da pixação por 

um homem (branco e loiro, usando óculos), que pinta o mulato e joga a lata de spray 

no lixo. Sobre esta última vinheta vale um comentário, pois parece-nos que a peça 

sedimenta um estereótipo em que o mulato é pobre e vândalo, enquanto o loiro 

desempenha o papel do vingador da civilização, fazendo prevalecer a moral e a 

atitude correta. Assim a Rede Globo aponta para situações ideais, comportamentos 

responsáveis, lutando contra estereótipos, embora por vezes o sedimente. Mesmo 

com o argumento de que as vinhetas são feitas pelos artistas e, com isso, há forte 

teor de autoria na representação do tema e escolha do repertório, as vinhetas 

passam por um filtro, ou seja, por uma aprovação por parte da emissora. Assim, ao 

associar sua marca à vinheta, a Rede Globo está automaticamente concordando 

com seu conteúdo. O que nos interessa destacar desta categoria, no entanto, é que 

“a televisão está no centro da vida pública e do debate cultural na maioria das 

culturas afetadas pela atual globalização” (BARKER, 2003, p.254). 

 

5.4 Narrativas não-hegemônicas 

 

Nos dois capítulos anteriores discutimos como a televisão ocupa um lugar de 

fala privilegiado na sociedade brasileira e o quanto esta centralidade está 

representada na figura da Rede Globo, emissora que estabeleceu sua hegemonia 

ao longo de sua história, de modo que hoje detém os maiores investimentos 

publicitários, os maiores índices de audiência – ainda que sua posição de primeiro 

lugar seja vez por outra ameaçada – e sempre se ligou aos setores políticos 

igualmente hegemônicos. Este sintético resumo sobre a atual posição da Rede 

Globo nos levaria a crer que apenas o discurso hegemônico teria vez nas atrações 

audiovisuais da Rede Globo. De fato, nas categorias anteriores, as vinhetas 

sedimentam posições que ressaltam o aspecto civilizatório que a sociedade, inserida 
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na lógica da racionalidade moderna, deve ter. Apesar destas narrativas basearem-se 

em alguns estereótipos que deveriam ser evitados, e não ressaltados, como 

demonstramos anteriormente. No entanto, um grupo significativo de vinhetas nos 

deparam com situações que fogem à regra. Elas incluem em suas narrativas, 

personagens pertencentes a grupos normalmente situados à margem da sociedade 

e, além de incluí-los, deixa que eles protagonizem situações que invertem a 

expectativa, ou seja, promovem uma atuação fora da sentença. Deste modo, 

destacam a agência dos sujeitos, ou seja, sua capacidade socialmente constituída 

de atuar em espaços concretos, configurando-lhes como indivíduos livres e não 

determinados (BARKER, 2003, p.236-237, tradução nossa). No capítulo 3, vimos 

em duas vinhetas (Anti-tabaco e Desarmamento) a atuação do personagem 

chamado Cambito, criado por Otávio Rios, que são exemplos expressivos de 

vinhetas dessa natureza. Veremos agora mais duas vinhetas da série, em que 

Cambito reaparece, numa delas, em especial, juntamente com os demais 

personagens que formam sua turma.  

 

Antes de analisar a vinheta propriamente dita, vamos descrever os 

personagens da Turma do Cambito. Segundo o autor, Otávio Rios50, Cambito é um 

garoto que mora em uma comunidade de baixa renda, tem o sonho de obter 

sucesso através do futebol, só que é perna de pau. É também este personagem que 

dá nome à família de personagens criada para contracenar com ele. Como se pode 

                                                 
50 Entrevista cedida ao site Real Hip Hop (www.realhiphop.com.br/entrevistas/otaviorios.htm), último 
acesso em 09 out. 2005. 

Figura 57 – Quadros da vinheta Pare 
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ver na figura 57, Cambito é primeiro personagem que aparece na vinheta. Ele é 

negro, anda sem camisa, magrinho e usa uma touca nas cores verde e amarela, que 

normalmente estão associadas ao Brasil.  

Cambito nasceu em julho de 2001, para o Projeto Social Viva Rio51, com a 

intenção de suprir uma demanda das crianças que participavam deste projeto e 

sempre procuravam sites de desenhos americanos. A idéia principal era, portanto, 

criar um personagem de cunho social, que mostrasse a realidade destas crianças. O 

autor do desenho, Otávio Rios, hoje afirma que Cambito e sua turma ganharam vida 

própria, pois recebe convites de várias instituições (inclusive privadas) propondo a 

utilização da imagem de Cambito e sua turma. Com tudo isso, Otávio Rios se 

considera mais que um cartunista 52: 

Hoje em dia não me considero mais um cartunista, mas sim um ativista 
social. Não me vejo criando estórias que não contenham a minha 
indignação com essa vergonhosa situação social que assola o nosso 
país. Quero utilizar a minha arte para fazer as pessoas refletirem, a 
buscarem novas atitudes. Não podemos mais enxergar a desigualdade 
social como uma coisa normal, não é!!! 
 

Os outros personagens da turma do Cambito se mantêm na mesma linha, porém 

aqui vamos destacar apenas os que aparecem na vinheta:  

- Teca – Ex-namorada do Cambito, que sonha em ser modelo; 

- Diplay – Garoto rico que vai para a comunidade em busca do Hip Hop e de amizades 

sinceras, onde o sobrenome não importa. 

A vinheta Pare (v. figura 57) é ritmada por um hip hop. Cambito aparece 

primeiro, da cintura para cima, e mostra a mão, com a palma virada para o 

telespectador. Ela está toda suja de um líquido vermelho que está pingando. Na 

seqüência, quem aparece é Teca e repete o gesto, seguido por Diplay, que faz o 

mesmo. As três mãos se juntam sobre um papel e começam a marcá-los com suas 

mãos meladas. O papel está no chão e está acompanhado de uma lata de tinta 

vermelha. Os três aparecem juntos, lado a lado, sorrindo e acontece um corte para o 

papel, agora inteiro na tela. Nele vemos que as marcas das mãos formaram um sinal 

de proibição (círculo vermelho com traço em diagonal) sobre o desenho de uma 

                                                 
51 O Viva Rio é uma organização não-governamental, sem fins lucrativos e apartidária que incentiva 
indivíduos, associações e empresas a construir uma sociedade mais justa e democrática. Surgiu em 
17 de dezembro de 1993, numa manifestação popular na cidade do Rio de Janeiro, logo após o 
assassinato de de oito meninos junto à Igreja da Candelária e a chacina de 21 pessoas em Vigário 
Geral. Mais informações em www.vivario.org.br.  
52 Entrevista, cedida ao site Real Hip Hop  <www.realhiphop.com.br/entrevistas/otaviorios.htm> 
Acesso em 09 out. 2005. 
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arma, em preto. A mão de Cambito completa o círculo vermelho, há uma espécie de 

zoom out, a placa vai ficando menor e o símbolo gravado se transforma na vinheta 

da Globo.  

A segunda vinheta é intitulada Leitura e Cambito está de frente para a câmera 

e segura um livro, a única coisa colorida que há na imagem. De dentro do livro, 

entreaberto, sai uma luz amarela. Ao fundo, percebe-se um morro, com muitas 

casas. Cambito finalmente abre o livro e sorri. Aos poucos, o desenho vai ganhando 

cor e quando tudo finalmente ficou colorido, a marca da Globo aparece no canto 

superior direito da imagem. A música de fundo é  um drum n’ bass, lembrando o ritmo 

do hip hop. 

 

Nestes dois últimos casos, percebemos que, a começar pela descrição dos 

personagens, estamos falando de um grupo não-hegemônico, por assim dizer. São 

garotos cujos olhos não aparecem53 – provavelmente para fazer menção ao fato de 

que, normalmente, quando a mídia trata de crianças em situação de risco, sua 

identidade é preservada –, a música que toca nas vinhetas está sempre relacionada 

a guetos e periferias (especialmente do Rio de Janeiro e São Paulo) e os trajes das 

crianças marcam bem suas posições sociais. Na segunda vinheta (v. figura 58), já se 

pode identificar o ambiente, que é de um morro cheio de casas humildes, 

amontoadas, formando o que chamamos de favela. Nestes bairros, a vida parece 

sempre sentenciada pelas condições sociais e econômicas adversas, cheia de 

perigos e ameaçada pelo submundo do crime. De personagens saídos desses 

ambientes, quando colocados em situações limite exibidas em narrativas midiáticas, 

quase sempre o telespectador pressente que elas se encaixarão no estereótipo da 

                                                 
53 Na Turma do Cambito, apenas Cabeção – que usa óculos – tem os olhos à mostra. Isso acontece 
porque ele é o único que tem forte interesse  pelos estudos e tenta convencer o Cambito que o 
estudo representa um futuro melhor. Ele presencia a luta dos pais que não tiveram essa 
oportunidade. Ganham a vida com muito esforço, algumas vezes não têm o que comer, pois o salário 
de quem não estudou é muito baixo. 

Figura 58 – Quadros da vinheta Leitura 
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marginalidade. No entanto, nessas vinhetas, o autor leva o espectador a uma 

situação inusitada, pois em todas as narrativas deste grupo de vinhetas, os grupos 

subalternos representados não sedimentam de todo estas posições estereotipadas 

no que diz respeito aos seus futuros. Como dito anteriormente, eles revertem a 

expectativa, criando uma nova lógica de narrativa cultural embora não negue, quase 

que aporisticamente, as posições que ocupam no presente.  

De acordo com Hall (2005, p.53), o multiculturalismo crítico dá passagem às 

reivindicações grupais, à tirania das opressões e pode ser, portanto, antifundacional, 

buscando reverter o sentenciamento histórico. Isto geraria, por sua vez, a condição 

de agência dos grupos culturais. Assim, essas narrativas não-hegemônicas, em alguns 

casos, contra-hegemônicas, se provam como uma maneira de marcar o lugar de fala 

dos grupos sentenciados pela história, uma ferramenta cujo poder disseminador é 

ampliado quando inserido numa instituição midiática  que ocupa um lugar hegemônico 

na sociedade. Isto porque a cidade, a rua, bem como as associações e sindicatos, 

deixaram de ser um espaço privilegiado de força e articulação política nas últimas 

décadas, e, mesmo quando acontece de serem (casos em que os movimentos 

reivindicatórios conseguem interferir no funcionamento da cidade), precisam da 

presença midiática: “então, às vezes, o sentido do urbano se restitui, e o massivo deixa 

de ser um sistema vertical de difusão para transformar-se em expressão amplificada de 

poderes locais, complementação dos fragmentos” (CACNLINI, 2005, p.288). 

Mais ainda podemos dizer sobre o fato das vinhetas utilizaram ritmos que se 

assemelham com o rap, o hip hop e o soul, todos oriundos das tradições musicais de 

origem negra americana. É que, segundo argumenta Ortiz (2005, p.43), “na medida em 

que a sociedade se apropria das manifestações de cor e as integra no discurso unívoco 

do nacional, tem-se que elas perdem sua especificidade”. Desde que o samba se 

passou a figurar na galeria de símbolos nacionais, perdeu o seu sentido de origem, de 

periferia. Assim, ainda que a música negra americana não seja, neste sentido, 

autêntica, na representação da conjuntura brasileira, serve para “exprimir a angústia e a 

opressão racial” (ORTIZ, 2005, p.44). 

A assertiva não se aplica somente às narrativas criadas por Otávio Rios para 

a Turma do Cambito, podendo ser encontrados outros exemplos, que incluem outros 

grupos de minoria, que assim podem ser classificados em função de um conjunto de 

características como etnia, situação  econômica, idade, gênero e inúmeros outras.  
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O Brasil é um país relativamente jovem, justamente por estar há bem menos 

tempo no processo de desenvolvimento industrial do que países europeus,  por 

exemplo, mas também por estar aumentando a expectativa de vida de seus 

cidadãos há pouco tempo. É um país em que há muitas crianças e jovens, como 

mostram os dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), de 

200454. Segundo dados da pesquisa, a população jovem, acima de 15 anos, soma 

um contingente que representa 63,4% da população, enquanto os idosos, ou seja, 

pessoas acima dos 60 anos, representam apenas 9,8%, entre homens e mulheres.  

Os idosos, ou a terceira idade, como se convencionou chamá-los, à medida que 

aumentam em número, vão adquirindo mais voz (no sentido político) e também no 

financeiro, já que participam cada vez mais ativamente da economia. Porém, é um 

grupo que sofre restrições de toda ordem, já que o Brasil ainda está aprendendo a 

lidar com esse contingente. Nas vinhetas Super Velhinha e Faxina Ética, de César 

Coelho e Joaquim Furtado, respectivamente, existem personagens que se encaixam 

no grupo da terceira idade, que também surpreendem o espectador em função de 

suas atitudes.   

Na primeira vinheta, uma senhora de idade avançada caminha tranquilamente 

por uma calçada quando é abordada por um garoto que tenta levar sua bolsa. Ela 

grita, pega sua bengala e puxa o menino pelo pescoço, atirando-o para longe e 

ainda recuperando sua bolsa. Pela janela de uma sala de aula, surge o menino que 

tentou roubar a bolsa da velhinha, que cai sentado numa das cadeiras da sala de 

aula. A professora, depois do susto, sorri e escreve no quadro “lugar de criança é na 

escola”, ao mesmo tempo em que todas as crianças que estão na sala sorriem. A 

marca da Globo aparece no monitor de um computador que repousa sobre a mesa 

da professora (v. figura 59).  

 

 

                                                 
54 População residente, por Grandes Regiões, segundo o sexo e os grupos de idade 

Figura 59 – Quadros da vinheta Super Velhinha 
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Na vinheta Faxina Ética, um homem de porte avantajado está escorado numa 

lata de lixo enquanto mastiga algo e lança ao chão algo que estava na sua mão. 

Uma senhora de idade se aproxima. Ela olha para o objeto caído no chão, apanha e 

coloca-o na lata de lixo. Olha novamente para o homem, que continua com o 

semblante despreocupado, a câmera dá um close em seu rosto no momento em que 

faz uma bola de chiclete. A velhinha pega o homem por inteiro e coloca-o na lata de 

lixo. Enquanto a velhinha limpa as mãos e sorri para a câmera, a marca da Globo 

surge no canto superior esquerdo da tela.  

As personagens principais, além de pertencerem à terceira idade, são 

mulheres, portanto duplamente inscritas nos grupos não-hegemônicos. Apesar 

disso, mostram-se fortes e surpreendem o espectador no momento em que elas 

realizam atos que, quem sabe, ele próprio gostaria de fazer se estivessem na 

mesma situação. Mostram-se satisfeitos na condição de terem praticado aquele ato, 

o que se expressa num sorriso de descontração e de quase ironia.   

O mesmo pode ser exemplificado pela vinheta Esporte e Transformação 

Social, de autoria de Zappa, vista no capítulo 3, em que um deficiente físico, de 

muleta, está triste, até que aparece uma bola de futebol, com a qual ele brinca. 

Nesse momento, ao jogar a bola pra cima, ela desce e vira a marca da Globo 

enquanto sua roupa, antes mal tratada, rasgada, e sem sapatos, vira uma espécie 

de uniforme (chuteira, calção verde e amarelo e blusa branca, fazendo referência às 

cores do Brasil). Ao invés da muleta, ele está apoiado numa taça. 

O próximo caso, no entanto, é um fato isolado. A protagonista é uma mulher, 

sobressaindo-se na situação em que se encontra, o que se torna expressivo por 

estar interagindo com o sexo oposto (homem) e pelo tema de fundo ser o sexo, um 

assunto em que muitas vezes o conservadorismo e o machismo prevalecem. No 

entanto, na vinheta Prevenção de Miguel Paiva, o homem é quem é colocado numa 

situação de dependência da mulher.  

Figura 60 – Quadros da vinheta Faxina Ética 
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É noite e a música que toca ao fundo dá um tom sensual ao momento. Uma 

mulher entra no carro e senta-se ao lado de um homem. Ao tentar se aproximar 

dela, o homem recebe de volta um sinal de pare. Ele reage mostrando para a mulher 

uma camisinha que tem nas mãos. Ela repete o gesto, novamente pedindo-lhe que 

espere. Ele lembra-se de algo, em seguida coloca o cinto de segurança. O homem 

tenta beijá-la e não consegue por causa do cinto. Ela se aproxima dele e dá um 

longo beijo em sua bochecha, enquanto ele, satisfeito, sorri. O carro segue pela 

estrada e a lua cheia vira a marca da Globo. Sabendo-se que as personagens 

mulheres feitas por Miguel Paiva em geral são independentes, descoladas e não se 

satisfazem com a posição que a sociedade lhes impõe (embora não abram mão de 

uma crise existencial vez por outra, a exemplo da Radical Chic), não é de se 

estranhar que a personagem desta vinheta tenha tal atitude. No entanto, ela foi 

realmente um caso quase que isolado neste sentido. Quando jovens, as mulheres 

(mais mulatas ou loiras) foram majoritariamente abordadas nas vinhetas como 

apenas corpos a serem exibidos; tornavam-se simpáticas, guardiãs da moral e dos 

bons costumes, ressaltando seu lado cidadão, quando idosas; quando não ficavam 

mesmo em segundo plano, coadjuvantes a serem conduzidas pelo homem. Outra 

vinheta que se junta a essa numa posição de superioridade em relação ao homem, 

está presente na vinheta Capacete, já citada e analisada no item anterior, em que a 

mulher também exibe aspectos de racionalidade, prudência e cidadania em níveis 

maiores que o homem.  

 

Figura 61 – Quadros da vinheta Prevenção 
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5.5 Ausências 

 

A primeira coisa a ser apontada nesta seção é o protagonismo feminino, para 

não usar a palavra feminismo, que acarretaria outras considerações mais 

aprofundadas sobre o assunto. Este tema só apareceu em duas vinhetas 

analisadas, pois sempre que as mulheres figuravam nas vinhetas, eram em 

situações em que estavam completamente desprovidas de conteúdo sexual ou em 

situações em que estavam figurando apenas para exibir seu corpo. Neste caso, 

eram exibidas como objeto de desejo, um símbolo do Brasil, famoso por ter 

mulheres bonitas e bem feitas de corpo, normalmente acompanhadas do samba, da 

cerveja ou do futebol, quando não vem acompanhada de mais de um deles (cf. 

vinhetas já citadas Raça, Coisas do Brasil e ainda a Copa do Mundo, abaixo). A 

exceção fica apenas para a vinheta Capacete e a vinheta Prevenção, como vimos 

anteriormente. 

 

 

Nos outros casos, as mulheres aparecem para reforçar seu papel 

historicamente sedimentado na sociedade: de mãe, esposa, dependente das 

habilidades masculinas para muitas coisas como trocar o pneu do carro (cf. vinheta 

Use o Cinto, de Zappa, capítulo 2). Na vinheta Raça, de Sinfrônio, note-se que os 

profissionais que aparecem são representados por homens, sobrando para as 

mulheres a completa ausência de uma profissão ou de qualquer função social ou 

ainda papéis que não sejam aqueles que fazem referência direta à maternidade e aos 

trabalhos do lar. Novamente, na vinheta A Briga, a mulher aparece somente como 

esposa, o que também se repete na vinheta Fotografia, analisada no capítulo 3.  

Também não foi possível identificar nenhuma referência, ainda que indireta, 

ao tema da homossexualidade, o que se tornou bastante curioso, tendo em vista que 

a emissora já provocou inúmeras polêmicas por ter incluído o tema de forma aberta 

Figura 62 – Quadros da vinheta  Copa do Mundo 
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em suas novelas. Só para citar as mais recentes: América (de Glória Perez), 

Mulheres Apaixonadas (de Manoel Carlos), A Próxima Vítima e Torre de Babel (as 

duas últimas de Sílvio de Abreu). Em todas elas, houve menção direta ao tema, com 

diferentes níveis de aceitação por parte do público e de demonstração de afeto entre 

as partes, tendo havido diferentes destinos para os casais homossexuais femininos 

e masculinos nas tramas.  

 



 164 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Assistir à TV é um consumo individual de uma atividade coletiva e eis outro 
fator fascinante. É isso que obriga a TV a prestar atenção à diversidade 
cultural da sociedade e a preservá-la. (WOLTON, in A DIVERSIDADE..., 
2006, p.84) 
 

Vivemos em tempos mais fluidos. Tempos em que as fronteiras entre o 

público e o privado estão mais diluídas; em que há uma tolerância maior a respeito 

das escolhas estéticas; e, entre outras coisas, tempos em que o sujeito tornou-se 

detentor de uma identidade fragmentada, dando-se ao direito de criar várias filiações 

aos mais diversos grupos. Observando as vinhetas do plim-plim, podemos admitir 

que o fato de elas terem adquirido este formato de cartoon é também resultado de 

uma era pós-moderna, ou seja, as vinhetas tinham que ser mais leves, dinâmicas e 

dotadas de níveis de emoção mais atrativos ao telespectador. A Rede Globo, atenta 

às necessidades desse novo tempo, diversificou os conteúdos, individualizou as 

narrativas e promoveu a multiculturalidade das representações. Assim, transformou 

as vinhetas do plim-plim num meio para estreitar sua relação com o telespectador, 

uma estratégia que é tanto benéfica à imagem da emissora diante de seu público 

quanto uma medida que visa garantir, em última instância, a audiência, argumento 

de venda para conseguir mais investimentos publicitários. Em seu conjunto, as 

vinhetas do plim-plim são representativas do quanto as narrativas midiáticas podem 

ser ambivalentes, tanto do ponto de vista estético quanto ideológico, quando estes 

são transformados em recursos criativos.  

São ambivalentes porque ao mesmo tempo em que representam a 

diversidade, buscam difundir um sentimento de pertencimento, através do qual 

grandes contingentes de pessoas podem se sentir representados e, neste sentido, 

representa uma situação mais homogênea. E não apenas as vinhetas são assim. Na 

Rede Globo, convivem numa mesma programação um reality-show como o Big 

Brother Brasil, um programa como Central da Periferia – representante das vozes 

não-hegemônicas da sociedade, e uma minissérie como Amazônia, que busca 

(misturando fato e ficção) dar um panorama histórico de uma das regiões mais  

importantes do país. No Brasil os meios de comunicação sempre experimentaram 

um papel muito importante na vida pública do país e, mais ainda, na sua integração, 

de modo que “a televisão tem sido um poderoso instrumento de difusão desse 
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sentimento nacional, integrando incluídos e excluídos em torno de uma certa idéia 

básica de Brasil, e existe ao mesmo tempo como unidade e diversidade” (PRIOLLI, 

2000, p.15).  

A decisão de afastar-se da frieza das máquinas e da tecnologia, antes 

temáticas freqüentes nas vinhetas da Globo, e partir para algo que até parece mais 

brasileiro, mais autêntico, que são o humor inocente e o colorido dos cartoons,  

prova que a Rede Globo faz uso da reflexividade, na medida em que observa a 

realidade, o presente e sabe programar suas ações institucionais com vistas a um 

futuro mais benéfico para ela própria. Mesmo apresentando o caráter multicultural do 

brasileiro, a imagem, isto é, a identidade, da própria emissora não parece 

fragmentada. Ao contrário, está sempre unificada, visto que há um universo temático 

coeso e bem definido para a criação das vinhetas do plim-plim que, de fundo, só 

criam associações positivas para a Rede Globo. As razões para isso podem ter 

várias origens: primeiro, pelo próprio briefing que a emissora fornece aos criadores 

das vinhetas; segundo, a própria imagem da Rede Globo, já bem sedimentada frente 

a seus diversos públicos; terceiro, a própria cultura, isto é, as práticas cotidianas dos 

artistas, especialmente quando se referem à cultura brasileira, isto é, à identidade 

nacional e, ainda, às questões da esfera pública.  

Quando as vinhetas se referiam à cultura brasileira, notamos a forte presença 

do mito fundacional  e ênfase nas origens (representado pelo mito das três raças); 

da evocação do samba e do chorinho como ritmos que sintetizam a música 

brasileira, muito mais que a própria MPB (música popular brasileira); da utilização 

dos símbolos da tradição regional/local como fontes de representativas da 

diversidade brasileira.  

No entanto, vale uma nota sobre como esta diversidade, na Rede Globo, se 

provou em alguns aspectos, reducionista e folclorizante, a exemplo da 

representação de nordestinos e gaúchos, estereotipada e, porque não dizer, 

preconceituosa, especialmente na representação daqueles primeiros. O mesmo 

aconteceu na representação da mulher, cujas conquistas sociais e profissionais 

foram menosprezadas nas vinhetas do plim-plim, que continuam alimentando 

imagens cansadas da mãe, dona de casa, esposa e objeto sexual. Notemos, por 

exemplo, a diferença no tratamento do tema sexo, nas vinhetas do plim-plim (vinheta 

Prevenção, de Miguel Paiva) e nos art breaks da MTV (vinheta SUP, Godard), em 

que ambas apresentam mulheres como protagonistas (o que na Rede Globo foi uma 
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exceção diante das demais), porém a MTV mostra-se muito mais pós-moderna e 

feminista que a Rede Globo. Barker (2003, p.132, tradução nossa) reforça nossa 

afirmação expressando que ao estereotipar se reduz, já que implica na atribuição de 

traços de negativos a pessoas diferentes de nós, o que “denota um exercício de 

poder no processo de estereotipar e seu papel excludente dentro da ordem social, 

simbólica e moral”, comparando-se a um mecanismo similar ao racismo.  

 Quando abordavam questões estritamente relacionadas às esferas privada e 

pública, as vinhetas do plim-plim eram bastante didáticas o sentido de trazerem 

sempre conteúdos de aprovação e punição, que vinham sempre imbricados nas 

narrativas, ou seja, mais como um subtexto do que como um ensinamento explícito. 

O uso do humor, nestes casos, faz com que os espectadores assimilem mais 

facilmente os conteúdos, justamente porque suas reais intenções ficam em segundo 

plano. No caso específico das vinhetas que tratavam da relação entre a televisão, 

como instituição, e os indivíduos, houve uma clara menção à centralidade do 

veículo, influenciado diretamente comportamentos ou figurando como parte da práxis 

cotidiana dos sujeitos. Em muitos casos, as vinhetas pareciam resgatar os laços 

sociais entre os indivíduos, na medida em que representavam situações de 

convivência comunitária em que a valoração moral das atitudes representadas era 

bastante forte.  

A representação da diversidade cultural por meio dos bens simbólicos, 

abundantemente produzidos no Brasil pelos meios de comunicação de massa, numa 

sociedade centrada no consumo como a nossa, é tanto libertadora quanto 

aprisionante. A democracia efetivamente não pode ser apenas representada, 

quando acontece de muitos grupos serem incluídos nas narrativas, ela deve 

significar também acesso na produção das mensagens, o que, de fato, ainda é 

incipiente no Brasil. Porém, se existe um lado positivo nesta representação 

multicultural e na centralidade da televisão no país é quando a exposição dos temas 

gera debates que extrapolam a esfera midiática e ganham o espaço público, onde os 

atores sociais possam questionar a disposição da propriedade e a própria produção 

de mensagens.  

Além disso, encontramos nas vinhetas do plim-plim situações em que 

aparecem narrativas não-hegemônicas e são justamente elas que apontam para os 

momentos de ambivalência na racionalidade moderna. Estas narrativas – que nem 

sempre chegam a ser contra-hegemônicas – atestam a validade das histórias 
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emergentes, da importância das (novas) micro-narrativas surgidas em função das 

diásporas e dos demais aspectos da globalização. A Rede Globo, historicamente 

definida como uma instituição hegemônica, mesmo quando abre espaço para estas 

narrativas que, à primeira vista, são divergentes de sua posição, o faz com uma 

motivação que nos parece bastante mercadológica. À medida que expande as 

possibilidades de representação (através de temas, ideologias e valores) a Rede 

Globo consegue criar laços com uma audiência cada vez mais diversa e ampla, 

embora isto não signifique nenhum dano à sua imagem, que continua coesa.  

A observação do corpus da pesquisa nos permitiu verificar que a Rede Globo 

capta e se apropria dos significados imanentes dos símbolos da tradição regional e 

nacional, o que em certa medida configura o imaginário popular e a identidade 

nacional já estabelecidos no Brasil, para montar um discurso institucional 

hegemônico, mesmo quando trabalha com narrativas e personagens retirados da 

cultura subalterna. Através do eixo temático das vinhetas e da expressão de valores 

de aprovação e punição dos personagens destes produtos de intervalo, busca 

estabelecer-se como parâmetro de valor para a práxis cotidiana da audiência, seja 

ela na esfera privada ou na esfera  pública.  

No que concerne à evolução das vinhetas, a pesquisa revelou como os 

produtos de intervalo de uma maneira geral, vêm ganhando uma importância mais 

estratégica como parte da própria programação do canal de TV. Inicialmente 

utilizadas apenas para organizar o conteúdo televisivo, como elementos de abertura 

e encerramento dos programas, as vinhetas adquiriram a função de autopromoção 

da emissora, figurando como uma mensagem publicitária institucional da emissora. 

Em parte, o fato também se apresenta como conseqüência da mudança de função 

pela qual o próprio intervalo comercial vem passando na última década, deixando de 

ser um momento exc lusivo dos anunciantes e passando a ser mais uma interface 

para a emissora conquistar e manter seu telespectador.  

Embora contribuam para a compreensão de elementos tão presentes na 

grade de programação televisiva, nossas considerações acerca das vinhetas e do 

seu conteúdo são, no entanto, iniciais e não se pretendem totalizantes. Primeiro, 

porque a análise parte de uma leitura que, mesmo sendo embasada metodológica e 

teoricamente, concentra certo grau de parcialidade na leitura do corpus. Em 

segundo lugar, porque a pesquisa privilegia apenas uma instância do circuito da 

produção cultural, deixando assim, o caminho aberto para novas pesquisas que 
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busquem elucidar a questão a partir de novas metodologias, que poderão gerar 

interpretações diversas e complementares.  
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APÊNDICE A – ENTREVISTA COM DIRETOR DE PROPAGANDA DA REDE 
GLOBO 
 
ENTREVISTADO: José Land 
FUNÇÃO/CARGO: Diretor de Propaganda 
 
Qual o seu nome completo? 
R: José Oldemar Land Neto. 
  
2. Quais as atribuições de seu cargo/função na Rede Globo? 
R: Diretor de Propaganda. 
  
3. Há quanto tempo desempenha esta função?Há quanto tempo trabalha na Rede 
Globo/Organizações Globo? 
R: Trabalho há sete anos como Diretor de Propaganda da Central Globo de 
Comunicação. 
  
4. Existe um projeto político, de caráter institucional da Rede Globo?Em caso 
afirmativo, quais as suas linhas centrais? Como é colocado em prática? 
  
5. Existe um projeto de construção da identidade nacional brasileira, no qual a 
Rede Globo tem participação direta? Em caso afirmativo, quais as suas linhas 
centrais? Como é colocado em prática? 
  
6. Há parâmetros sócio-culturais (e porventura, econômicos e políticos) que a 
Rede Globo segue para orientar suas produções televisivas? Quais seriam 
estes? 
  
7. Com relação às vinhetas do plim-plim, qual a sua função na grade de 
programação da emissora? 
  
R: Elas servem para marcar a ida e a volta para o break de comerciais dos filmes e 
seriados não produzidos pela própria TV Globo. As vinhetas do plim-plim são 
exibidas, por exemplo, no Tela Quente, Coruja Colorida, Sessão da Tarde, Seriado 
24 horas e em outros produtos da grade. 
  
8. Como você definiria estas peças televisivas? Desde quando estão no ar? 
R: Elas são vinhetas sonoras. É uma coisa muito interessante, porque a TV Globo 
além de ter a sua "personalidade visual", através de uma logomarca e de uma 
marca, também conseguiu ter uma vinheta institucional sonora. Ao escutar o plim-
plim você imediatamente identifica, você relaciona este plim-plim à marca da TV 
Globo. Elas foram ao ar pela primeira vez em 1996. 
  
9. Qual o critério utilizado para programá-las? 
R: Como já foi respondido, para marcar a saída e a ida para o break de alguns 
programas da nossa grade, notadamente filmes e séries não produzidos pela TV 
Globo.  
  
10. Você diria que elas fazem parte das ações estratégicas para a formação da 
imagem da emissora? 
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11. Qual o formato atual destas vinhetas? Desde quando elas estão formatadas 
neste modelo? 
  
R: Elas começaram em 1996, e durante alguns anos, era apenas a vinheta sonora, 
somente o plim-plim. A partir de 1998, é que elas começaram a ganhar o formato de 
cartoon animado, de desenho animado. Uma idéia que na época acabou se 
transformando num formato, no qual você também poderia passar nessas vinhetas 
uma série de conceitos que vão desde conteúdos educativos até o humor pelo 
próprio humor.  
  
12. Por que a  opção por este modelo? 
R: Optou-se por este modelo, sobretudo, porque este formato possibilitava ter um 
espaço para transmitir mensagens educativas, para dizer algo além do que só o som 
institucional, para também marcar algum posicionamento institucional da empresa. 
  
13. As vinhetas são assinadas por artistas (desenhistas, cartunistas, etc.). Eles são 
convidados, escolhidos ou procuram a Rede Globo para participar do projeto? 
R: Num primeiro momento, esta lista era escolhida aqui internamente pela diretoria 
da Central Globo de Comunicação (CGCOM), era um trabalho coordenado pelo 
cartunista Miguel Paiva e existia uma lista de cartunistas convidados justamente 
para fazer este tipo de trabalho. Desde 2000, o convite foi estendido a qualquer 
artista/chargista que tivesse um desenho ou charge publicados em algum veículo de 
comunicação, como um jornal de bairro, um jornal da igreja, um site; com exceção, 
de publicações em blogs pessoais.  
  
14. Existe um briefing anterior à criação das vinhetas? Se sim, como ele é 
formatado? 
R: Nós fazemos um concurso anual em torno de um tema, existe um briefing. O 
tema deste ano e que está no ar neste momento, por exemplo, é "Inclusão Social 
através do Esporte". Foi formatado um briefing com a área de responsabilidade 
social da TV Globo que indicou os principais temas nessa área, a importância da 
inclusão social através do esporte e tudo o que está norteando, por exemplo, as 
campanhas de apoio e incentivo aos Jogos Pan-Americanos. Este briefing é 
formatado por escrito e enviado junto a uma carta convite com as regras do plim-plim 
para aproximadamente quatrocentos cartunistas que estão cadastrados. As regras 
do plim-plim dizem, por exemplo, que o mesmo cartunista pode participar com várias 
idéias, mas somente um cartoon poderá ser escolhido para evitar de você ter na tela 
mais de um cartoon do mesmo cartunista. Desde 2000, das cerca de vinte vinhetas 
produzidas anualmente, temos de três a cinco pessoas que nunca haviam 
participado antes. Também tivemos pela primeira vez, em 2001, a participação de 
uma mulher e de um cadeirante que enviou um cartoon sobre o uso de cadeira de 
rodas. Este ano, também tivemos as vinhetas produzidas por cartunistas convidados 
para a Copa do Mundo.  
  
15. Existe um universo de temas a partir dos quais acontece a criação das vinhetas 
ou não existe restrição de temas? Se existe um universo, como ele se caracteriza? 
R: Existe um universo bastante variado de temas que também é norteado pelo 
calendário de campanhas institucionais e sociais. Já fizemos cartoons ligados à 
campanha de trânsito, à brasilidade (manifestações culturais e artísticas do Brasil), à 
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saúde (vacinação, prevenção da dengue,...), aos cuidados que devemos ter com as 
crianças. O objetivo sempre é passar uma mensagem educacional ou de 
responsabilidade social, mas com humor, com otimismo. 
  
16. Depois de produzidas, as vinhetas passam por uma aprovação na Rede Globo? 
Em caso positivo, qual o caminho da peça em caso da aprovação ou reprovação? 
  
R: Sim. Existe um comitê formado por profissionais da área gráfica da TV Globo, do 
jornalismo, da propaganda e da videographics (dirigida pelo Hans Donner) que faz a 
seleção dos cartoons através de votação. Os mais votados são selecionados.  
  
17. Do ponto de vista de produção, como se realizam as vinhetas do plim-plim? A 
Rede Globo recebe as vinhetas já animadas ou apenas os desenhos/roteiros? Os 
roteiros são feitos pela Rede Globo ou pelos artistas que as assinam? 
R: A gente só recebe os desenhos, as vinhetas não vêm animadas. Alguns 
cartunistas, às vezes, enviam o storyboard ou apenas uma imagem para mostrar 
como será o desenho, o traço final que ele vai dar ao personagem ou à situação, 
que colorido será utilizado. Principalmente, porque existem muitos estilos de arte e 
nós fazermos todas com o que chamamos de full animation, ou seja, todas 
respeitam o desenho e a consideração artística de cada um. Já fizemos em preto e 
branco, em aquarela, com pixels, ou seja, a gente retrata de uma forma animada a 
idéia enviada pelo cartunista. Uma vez aprovada esta safra de vinhetas do ano, 
entramos em contato com várias produtoras de animação e a gente passa para cada 
produtora cerca de quatro vinhetas para elas fazerem. Os escritórios de animação 
passam a ter em seus portfólios também vinhetas produzidas pela TV Globo. Existe 
uma norma padrão de como tem que ser feito, enviamos para eles o sinal do plim-
plim para que todas possam ter a mesma padronização. Várias equipes diferentes 
de animação externa e, às vezes, até internas, participam da produção destas 
vinhetas. 
  
18. Já foi feito algum tipo de pesquisa sobre a recepção destas peças? Em 
caso afirmativo, o que revelou? 
  
19. Você diria que estas peças são representativas para a Rede Globo? Por quê? 
R: São super-representativas. Elas já foram objetos de vários estudos e de várias 
observações na própria imprensa. Inclusive, já vimos livros didáticos utilizando as 
idéias das vinhetas reproduzindo-as em suas páginas. É impressionante quando 
você passa à noite numa rua, você vê o piscar do plim-plim nas janelas, ou seja, 
você percebe que a maioria dos brasileiros nos escolhe, nos preferem como opção 
de entretenimento e informação. Uma coisa tão forte que plim-plim significa o 
mesmo que TV Globo, mas do que nunca já falado e escrito em artigos e pelo 
grande público. 
 
[Nota do autor: As respostas em negrito não puderam ser dadas por questões de 
planejamento estratégico da emissora] 
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APÊNDICE B – ENTREVISTA COM CARTUNISTAS 
 

ENTREVISTADO: Ziraldo     
PROFISSÃO: cartunista 
DATA DE NASCIMENTO*:24-10-1932 
 
1. Qual o seu nome completo? 
Ziraldo: Tá no meu site. [Ziraldo Alves Pinto]  
 
2. Quais as atividades que desempenha profissionalmente? Há quanto tempo as 
desempenha?  
Ziraldo: Isto não é material de entrevista. É material de pesquisa. 
 
3. Tem qualquer tipo de vínculo profissional com a Rede Globo? Em caso positivo, 
qual a sua função? 
Ziraldo: Não tenho vínculo profissional de nenhuma ordem. 
 
4. Como chegou à produção das vinhetas da Rede Globo?  
Ziraldo: Me telefonaram. 
 
5. Você recebeu um briefing, isto é, alguma orientação de como desenvolver a 
vinheta? Em caso afirmativo, quais as suas linhas centrais? E como foi colocado em 
prática? 
Ziraldo: Não recebi briefing. Fiz como achava que devia fazer. 
 
6. Foi seu primeiro contato profissional com a Rede Globo? Em caso positivo, o que 
achou da experiência? Em caso negativo, que outros trabalhos desenvolveu? 
Ziraldo: Estou muito velho pra falar sobre isto, meu filho. 
 
7. O que você acha desta iniciativa da Rede Globo? 
Ziraldo: Achei boa. 
 
8. Em sua opinião, qual a função e importância das vinhetas do plim-plim na 
programação da emissora? 
Ziraldo: Não tenho idéia. Parece-me que eles têm pesquisas bastante para fazer 
essa avaliação para vocês. 
 
9. Com relação à temática, você acha que teve liberdade suficiente para criar as 
peças?  
Ziraldo: Tive. 
 
10. Qual o critério utilizado pela Rede Globo para escolher a história animada que 
viraria vinheta?  
Ziraldo: Pergunte a eles. Como é que eu vou saber? 
  
11. Você diria que elas fazem parte das ações estratégicas de marketing da 
emissora? Em caso afirmativo, entende que elas contribuem para uma imagem 
positiva da Rede Globo? 
Ziraldo: Isso é material de pesquisa. 
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12. Em sua opinião, quais as características mais fortes da cultura brasileira? O que 
é ser brasileiro? 
Ziraldo: Cês tão brincando... 
 
13. Qual a diferença de criar para a vinheta e fazer uma charge ou uma ilustração, 
por exemplo?  
Ziraldo: Um monte de diferenças. 
 
14. Como você espera que os telespectadores interpretem sua vinheta? Qual a 
mensagem que deve ficar? 
Ziraldo: Não tenho o menor interesse em saber as respostas a estas questões. Sinto 
muito. 
 
15. Acha que foi importante para sua carreira participar deste projeto da Rede 
Globo? Por quê?  
Ziraldo: Não, não acho. 
 
16. Em sua opinião, qual a importância da televisão para o Brasil? Explique.  
Ziraldo: Muito grande. 
 
17. O que você acha da Rede Globo como emissora de TV? 
Ziraldo: Uma das mais competentes do mundo. Trabalha com a maior seriedade, 
tem prestado grandes serviços ao Brasil ao mesmo tempo que tem deformado 
mentes e baixado o níve l cultural do país de maneira desapiedada. Tem o lucro 
como objetivo primordial e isto é o pior que pode acontecer para um país que vive 
sob sua influência. 
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APÊNDICE C – ENTREVISTA COM CARTUNISTAS 
 

ENTREVISTADO: Rios       
PROFISSÃO: Ativista Social    
DATA DE NASCIMENTO*: 25/03/67 
 
1. Qual o seu nome completo? 
Otávio de Almeida Rios 
 
2. Quais as atividades que desempenha 
profissionalmente? Há quanto tempo as desempenha?  
Ativista Social, Cartunista, Ilustrador Publicitário e Desenvolvedor Web. 
 
3. Tem qualquer tipo de vínculo profissional com a Rede Globo? Em caso positivo, 
qual a sua função?  
Não, Sou apenas um prestador de serviços. No caso das vinhetas do Criança 
Esperança sou um voluntário do projeto. 
 
4. Como chegou à produção das vinhetas da Rede Globo? 
Em abril de 2003 comecei a produzir voluntariamente Tirinhas do Cambito para o 
boletim eletrônico do Criança Esperança. Através do diretor do projeto na época, 
Luis Roberto Ferreira, encaminhei duas propostas de vinhetas para a aprovação da 
diretoria da emissora.  
  
5. Você recebeu um briefing, isto é, alguma orientação de como desenvolver a 
vinheta? Em caso afirmativo, quais as suas linhas centrais? E como foi colocado em 
prática? 
Não recebi nenhuma orientação da Rede Globo.  
 
6. Foi seu primeiro contato profissional com a Rede Globo? Em caso positivo, o que 
achou da experiência? Em caso negativo, que outros trabalhos desenvolveu? 
Eu gostei muito. A Rede Globo me deu total liberdade de criação. Inclusive a 
primeira vinheta, a do Cambito chorando na sarjeta, que considero muito forte, foi 
aprovada sem nenhum tipo de censura. 
 
7. O que você acha desta iniciativa da Rede Globo? 
Acho muito boa! É o respeito à criação artística do autor. 
 
8. Em sua opinião, qual a função e importância das vinhetas do plim-plim na 
programação da emissora? 
É mais uma maneira de passar bons valores para a sociedade, e claro, divulgar o 
trabalho de novos cartunistas assim como os já consagrados. 
9. Com relação à temática, você acha que teve liberdade suficiente para criar as 
peças?  
Total liberdade. 
 
10. Qual o critério utilizado pela Rede Globo para escolher a história animada que 
viraria vinheta?  
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Acredito que seja de boas mensagens para a sociedade: estímulo à educação, 
respeito aos idosos, combate a desigualdade, incentivo ao esporte, ou seja, tudo 
envolvendo cidadania.  
 
11. Você diria que elas fazem parte das ações estratégicas de marketing da 
emissora? Em caso afirmativo, entende que elas contribuem para uma imagem 
positiva da Rede Globo? 
Isso é obvio. E não vejo nada de mal nisso. Quem dera que mais empresas se 
comprometessem com a responsabilidade social. 
 
12. Em sua opinião, quais as características mais fortes da cultura brasileira? O que 
é ser brasileiro?  
Nossa criatividade é singular. Por isso temos destaque mundial na música, 
publicidade, literatura, dança, e tantas outras atividades artísticas que envolvem 
criatividade. 
Ser Brasileiro é fazer muito com poucos recursos. O País não oferece condições, 
mas o nosso povo é muito guerreiro.  
 
 
13. Qual a diferença de criar para a vinheta e fazer uma charge ou uma ilustração, 
por exemplo? 
Apenas a técnica de produção é diferente, mas o objetivo é o mesmo: Transmitir 
uma mensagem, no meu caso, quase sempre contestadora.  
 
14. Como você espera que os telespectadores interpretem sua vinheta? Qual a 
mensagem que deve ficar?  
Que o Brasil pode ser um país mais justo. Estamos em oitavo no ranking mundial da 
desigualdade social, isso é um absurdo, uma vergonha! Mas não é à toa, são 
séculos de administrações incompetentes, elites egoístas, classes médias 
negligentes... Não será apenas um governo eficiente e honesto que resolverá a 
nossa situação. Claro, devemos votar bem, mas também devemos nos mobilizar! Ou 
então seremos pra sempre o país do futuro. 
 
15. Acha que foi importante para sua carreira participar deste projeto da Rede 
Globo? Por quê?  
A mensagem de um país mais justo atingiu milhões de brasileiros. 
 
16. Em sua opinião, qual a importância da televisão para o Brasil? Explique. 
É a principal formadora de opinião do Brasil. A televisão está em quase todos os 
lares brasileiros. Ela chega em lugares onde outras mídias não alcançam. 
 
17. O que você acha da Rede Globo como emissora de TV? 
Eu admiro o trabalho da Rede Globo, principalmente nos últimos anos... Ela tomou 
uma postura de conscientização, mobilizando o povo por causas nobres. As 
mensagens de responsabilidade social transmitidas em suas novelas têm um 
benefício ao país que é até difícil de mensurar. Além disso, é uma grande empresa, 
tenho dois amigos que são funcionários da Rede Globo que tiveram suas faculdades 
pagas pela empresa. Sendo que um começou como Office Boy. 
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APÊNDICE D – ENTREVISTA COM CARTUNISTAS 
 

ENTREVISTADO:  Zappa     
PROFISSÃO:Artista Plástico     
DATA DE NASCIMENTO*:20-11-1973 
 
1. Qual o seu nome completo? 
Gilberto André Zapalá Rabelo 
 
2. Quais as atividades que desempenha 
profissionalmente?  
Há quanto tempo as desempenha?  
Professor universitário, ilustrador (Arte e Publicidade), Editor, caricaturista de 
convenções e artista plástico. (15 anos) 
 
3. Tem qualquer tipo de vínculo profissional com a Rede Globo? Em caso positivo, 
qual a sua função?  
Vínculos contratuais em ocasião de ilustrações (e vinhetas) solicitadas pela 
emissora. 
 
4. Como chegou à produção das vinhetas da Rede Globo? (impedido por contrato).  
 
5. Você recebeu um briefing, isto é, alguma orientação de como desenvolver a 
vinheta? Em caso afirmativo, quais as suas linhas centrais? E como foi colocado em 
prática?  
(impedido por contrato). 
 
6. Foi seu primeiro contato profissional com a Rede Globo? Em caso positivo, o que 
achou da experiência? Em caso negativo, que outros trabalhos desenvolveu?  
Não, em 2000 desenvolvi ilustrações para o quadro “Fazendo Arte” do Esporte 
Espetacular e já ilustrei algumas matérias do Fantástico. 
 
7. O que você acha desta iniciativa da Rede Globo?  
Acho uma sacada de gênio, uma forma esplendorosa de valorização artística de 
gêneros e traços variados, além de uma exposição de visitação incomparável. A 
emissora de fato acertou e a iniciativa pegou... não conheço um brasileiro que não 
saiba o que são os “plim-plins” e que à sua maneira não saiba descrever pelo menos 
uns três que se recorde. 
 
8. Em sua opinião, qual a função e importância das vinhetas do plim-plim na 
programação da emissora?  
Como eu disse anteriormente, por se tratar de uma modalidade de expressão, dá 
acesso ao público que não tem condição ou tempo de freqüentar galerias, comprar 
periódicos... permite uma leitura visual sadia e rica em associações, oferece arte 
gratuitamente a cento e oitenta milhões de brasileiros. 
 
9. Com relação à temática, você acha que teve liberdade suficiente para criar as 
peças?  



 186 

Sim, claro... Não se pode ficar engessado em tema, em nenhum trabalho. O público 
pode e deve reconhecer a estrutura da mensagem, mas a recorrência ao humor é 
livre. 
 
10. Qual o critério utilizado pela Rede Globo para escolher a história animada que 
viraria vinheta?  
(impedido por contrato). 
 
11. Você diria que elas fazem parte das ações estratégicas de marketing da 
emissora? Em caso afirmativo, entende que elas contribuem para uma imagem 
positiva da Rede Globo? 
Esta pergunta é respondida assim que assistimos (a qualquer) plim-plim. A 
assinatura institucional é indispensável e junto às assinaturas dos autores reforça o 
apoio da emissora à esta modalidade de expressão. 
 
12. Em sua opinião, quais as características mais fortes da cultura brasileira? O que 
é ser brasileiro?  
Alegria. Ser brasileiro é ter que –independente do meio de sustento escolhido por 
você- ser artista 24 hs por dia. 
 
13. Qual a diferença de criar para a vinheta e fazer uma charge ou uma ilustração, 
por exemplo?  
Não vejo diferença. Coloco todas as formas de expressar dentro do “cesto do 
processo criativo” e no final elas criam mensagens diferentes em meios diferentes. 
 
14. Como você espera que os telespectadores interpretem sua vinheta? Qual a 
mensagem que deve ficar?  
Gosto da idéia de surpreender, emocionar. Vejo o recurso estilístico do sarcasmo 
também como imprescindível. Mas o gozo é do público... Essa é a graça da coisa, a 
minha total falta de controle sobre a interpretação pública gera um carnaval de 
interpretações sensitivas. 
 
15. Acha que foi importante para sua carreira participar deste projeto da Rede 
Globo? Por quê? Sim.  
Temos uma cultura dominada pelo meio televisivo, como a minha proposta é 
comunicação de massa, nada melhor que veicular meus enunciados na empresa 
líder em audiência. 
 
16. Em sua opinião, qual a importância da televisão para o Brasil? Explique.  
A televisão propõe, estabelece, dita, educa, age na construção e destruição de 
valores... enfim, um veículo eficiente que precisa de constante atenção na difusão de 
conteúdos cada vez melhores.  
 
17. O que você acha da Rede Globo como emissora de TV?  
Vejo Roberto Marinho (homem e empresa) como a instituição que deu uma cara 
para o Brasil... Isso é relevante, um “Walt Disney” brasileiro, que concretizou a 
possibilidade de fazer caminhar ou parar uma nação. 
A Globo é uma referência em tecnologia, conteúdo e qualidade. Além disso, sou fã 
incondicional de quem gera empregos e funciona em sincronia corporativa perfeita. 
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ANEXO A – Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962 /Código Brasileiro de 
Telecomunicações 
 
 
LEI N.º 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962  
 
República Federativa do Brasil – Ministério das Comunicações 
 
Código Brasileiro de Telecomunicações Lei nº4117 
 
Capítulo I - Introdução 
 
Capítulo II - Das Definições 
 
Capítulo III - Da Competência da União 
 
Capítulo IV - Do Conselho Nacional de Telecomunicações 
 
Capítulo V - Dos Serviços de Telecomunicações 
 
Capítulo VI - Do Fundo Nacional de Telecomunicações 
 
Capítulo VII - Das Infrações e Penalidades 
 
Capítulo VIII - Das Taxas e Tarifas 
 
Disposições Gerais e Transitórias 
 
Disposições Finais 
 
Decreto-lei nº 236  
   
Lei no 4.117 - de 27 de agosto de 1962 * Institui o Código Brasileiro de Te lecomunicações 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA:  
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Capítulo 1 
Introdução 
 
(1) Art. 1º Os serviços de telecomunicações em todo o território do País, inclusive águas territoriais e 
espaço aéreo, assim como nos lugares em que princípios e convenções internacionais lhes 
reconheçam extraterritorialidade, obedecerão aos preceitos da presente lei e aos regulamentos 
baixados para a sua execução. 
 
(1) Art. 2º Os atos internacionais de natureza normativa, qualquer que seja a denominação adotada, 
serão considerados tratados ou convenções e só entrarão em vigor a partir de sua aprovação pelo 
Congresso Nacional. 
 
(1) Parágrafo único. O Poder Executivo enviará ao Congresso Nacional no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias, a contar da data da assinatura, os atos normativos sobre telecomunicações, anexando-
lhes os respectivos regulamentos, devidamente traduzidos. 
 
(1) Art. 3º Os atos internacionais de natureza administrativa entrarão em vigor na data estabelecida 
em sua publicação depois de aprovados pelo Presidente da República (art. 29, al). 
 
 Capítulo II 
Das Definições 
 
(1) Art. 4º Para os efeitos desta lei, constituem serviços de telecomunicações a transmissão, emissão 
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ou recepção de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer 
natureza, por fio, rádio, eletricidade, meios óticos ou qualquer outro processo eletromagnético. 
 
(2)TELEGRAFIA (Revogado expressamente pela Lei no9.472, de 16 de julho de 1997, art. 215, inciso 
I) 
 
(2)TELEFONIA (Revogado expressamente pela Lei no9.472, de 16 de julho de 1997, art. 215, inciso 
I) 
 
(1) § 1º Os termos não definidos nesta lei têm o significado estabelecido nos atos internacionais 
aprovados pelo Congresso Nacional. 
 
(1) § 2º Os contratos de concessão, as autorizações e permissões serão interpretados e executados 
de acordo com as definições vigentes na época em que os mesmos tenham sido celebrados ou 
expedidos. 
 
(2) Art. 5º Revogado expressamente pela Lei no 9.472, de 16 de julho de 1997, art. 215, inciso I. 
 
(1) Art. 6º Quanto aos fins a que se destinam, as telecomunicações assim se classificam: 
 
(2) a), b), c) Revogados expressamente pela Lei no9.472, de 16 de julho de 1997, art. 215, inciso I. 
 
d) SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO, destinado a ser recebido direta e livremente pelo público em geral, 
compreendendo radiodifusão sonora e televisão; 
 
(2) e), f) Revogados expressamente pela Lei no 9.472, de 16 de julho de 1997, art. 215, inciso I. 
 
(2) Art. 7º, 8º, 9º  Revogados expressamente pela Lei no 9.472, de 16 de julho de 1997, art. 215, 
inciso I. 
 
Capítulo III 
Da Competência da União 
 
Art. 10 Compete privativamente à União: 
 
I - manter e explorar diretamente: 
 
(2) a) Revogado expressamente pela Lei no9.472, de 16 de julho de 1997, art. 215, inciso I. 
 
(1) b) os serviços públicos de telégrafos, de telefones interestaduais e de radiocomunicações, 
ressalvadas as exceções constantes desta lei, inclusive quanto aos de radiodifusão e ao serviço 
internacional; 
 
(1) (4) II - fiscalizar os serviços de telecomunicações por ela concedidos, autorizados ou permitidos. 
 
(3) Art. 11 Revogado tacitamente pelo Decreto-lei 162, de 13 de fevereiro de 1967. 
 
(1) (5) Art. 12 As concessões feitas na faixa de 150 (cento e cinqüenta) quilômetros estabelecida na 
Lei no 2.597, de 12 de setembro de 1955, obedecerão às normas fixadas na referida lei, observando-
se iguais restrições relativamente aos serviços explorados pela União. 
 
(3) Art. 13 Revogado tacitamente pelo Decreto-lei no 162, de 13 de fevereiro de 1967. 
 
[...] 
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ANEXO B – Decreto nº 88.067, de 26 de janeiro de 1983 
 

Decreto nº 88.067, de 26 de janeiro de 1983 
 
Altera dispositivos do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, 
de 31 de outubro de 1963. 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da 
Constituição, DECRETA: 

 
Art. 1º - O artigo 28, da Seção II, do Capítulo IV, Título V do Regulamento dos Serviços de 
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, passa a integrar a Seção I 
do mesmo Capítulo, com a seguinte redação: 
 
"Art. 28 - As concessionárias e permissionárias de serviços de radiodifusão, além de outros que o 
Governo julgue convenientes aos interesses nacionais, estão sujeitas aos seguintes preceitos e 
obrigações: 
 
1 - publicar o extrato do contrato de concessão no Diário Oficial da União no prazo de 20 (vinte) dias, 
contados da data de sua assinatura; 
2 - submeter à aprovação do Ministério das Comunicações o projeto de instalação da emissora no 
prazo de 6 (seis) meses, prorrogável uma única vez, no máximo, por igual período, e contado da data 
da publicação do extrato do contrato de concessão ou da portaria de permissão; 
3 - iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no prazo de 2 (dois) anos, contado da data da 
publicação da portaria que aprovar o projeto de instalação da emissora; 
4 - submeter-se à ressalva de que a freqüência consignada à entidade não constitui direito de 
propriedade e ficará sujeita às regras estabelecidas na legislação vigente, ou na que vier a disciplinar 
a execução do serviço de radiodifusão, incidindo sobre essa freqüência o direito de posse da União; 
5 - observar o caráter de não exclusividade na execução do serviço de radiodifusão que for 
autorizado e, bem assim, da freqüência consignada, respeitadas as limitações técnicas referentes a 
área de serviço; 
6 - admitir, como técnicas encarregados da operação dos equipamentos transmissores, somente 
brasileiros ou estrangeiros com residência exclusiva no País, permitida, porém, em caráter 
excepcional e com autorização expressa do Ministério das Comunicações, a admissão de 
especialistas estrangeiros, mediante contrato; 
7 - observar a não participação de seus dirigentes na administração de mais de uma concessionária 
ou permissionária do mesmo tipo de serviço de radiodifusão na mesma localidade; 
8 - ter a sua diretoria ou gerência, aprovada pelo Poder Concedente, constituída de brasileiros natos, 
os quais não poderão ter mandato eletivo que assegure imunidade parlamentar, nem exercer cargos 
de supervisão, direção ou assessoramento na administração pública, do qual decorra foro especial; 
9 - solicitar prévia aprovação do Ministério das Comunicações para designar gerente, ou constituir 
procurador com poderes para a prática de atos de gerência ou administração; 
10 - solicitar prévia autorização do Ministério das Comunicações para: 
a) modificar seus estatutos ou contrato social; 
b) transferir, direta ou indiretamente, concessão ou permissão, ou ceder cotas ou ações 
representativas do capital social; 
11- subordinar os programas de informação, divertimento, propaganda e publicidade às finalidades 
educativas e culturais inerentes à radiodifusão; 
12 - na organização da programação: 
a) manter um elevado sentido moral e cívico, não permitindo a transmissão de espetáculos, trechos 
musicais cantados, quadros, anedotas ou palavras contrárias à moral familiar e aos bons costumes; 
b) não transmitir programas que atentem contra o sentimento público, expondo pessoas a situações 
que, de alguma forma, redundem em constrangimento, ainda que seu objetivo seja jornalístico; 
c) destinar um mínimo de 5% (cinco por cento) do horário de sua programação diária à transmissão 
de serviço noticioso; 
d) limitar ao máximo de 25% (vinte e cinco por cento) do horário da sua programação diária o tempo 
destinado à publicidade comercial; 
e) reservar 5 (cinco) horas semanais para a transmissão de programas educacionais; 
f) retransmitir, diariamente, das 19 (dezenove) às 20 (vinte) horas, exceto aos sábados, domingos e 
feriados, o programa oficial de informações dos Poderes da República, ficando reservados 30 (trinta) 



 190 

minutos para divulgação de noticiário preparado pelas duas Casas do Congresso, excluídas as 
emissoras de televisão; 
g) integrar gratuitamente as redes de radiodifusão, quando convocadas pela autoridade competente, 
h) obedecer às instruções baixadas pela Justiça Eleitoral, referentes à propaganda eleitoral; 
i) não irradiar identificação da emissora utilizando denominação de fantasia, sem que esteja 
previamente autorizada pelo Ministério das Comunicações; 
j) irradiar o indicativo de chamada e a denominação autorizada de conformidade com as normas 
baixadas pelo Ministério das Comunicações; 
l) irradiar, com indispensável prioridade, e a título gratuito, os avisos expedidos pela autoridade 
competente, em casos de perturbação da ordem pública, incêndio ou inundação, bem como os 
relacionados com acontecimentos imprevistos; 
m) irradiar, diariamente, os boletins ou avisos do serviço meteorológico; 
n) manter em dia os registros da programação; 
13 - observar as normas técnicas fixadas pelo Ministério das Comunicações para a execução do 
serviço; 
14 - obedecer, na organização dos quadros de pessoal da entidade, às qualificações técnicas e 
operacionais fixadas pelo Ministério das Comunicações; 
15 - criar, através da seleção de seu pessoal e de normas de trabalho, na estação, condições 
eficazes para evitar a prática das infrações previstas na legislação específica de radiodifusão; 
16 - submeter-se aos preceitos estabelecidos nas convenções internacionais e regulamentos anexos, 
aprovados pelo Congresso Nacional, bem como a todas as disposições contidas em leis, decretos, 
regulamentos, portarias, instruções ou normas a que existam ou venham a existir referentes ou 
aplicáveis ao serviço; 
17 - facilitar a fiscalização, pelo Ministério das Comunicações, das obrigações contraídas, prestando 
àquele órgão todas as informações que lhes forem solicitadas." 
 
Art. 2º - Os artigos 29, 30, 31 e 32 do Regulamento a que se refere o artigo primeiro deste Decreto 
passam a ter a seguinte redação: 
"Art. 29 - É prerrogativa do Presidente da República outorgar concessão a uma das entidades que se 
habilitarem ao edital. 
 
Parágrafo único - Determinada a entidade que irá executar a serviço de radiodifusão, a concessão lhe 
será outorgada por decreto. 
 
Art. 30 - Publicado no Diário Oficial da União o decreto de outorga da concessão, o contrato deverá 
ser assinado no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da publicação, sob pena de se tornar 
nulo, de pleno direito, o ato da outorga. 
 
§ 1º - O contrato será assinado pela dirigente da entidade e pelo Ministro das Comunicações, que, no 
ato, representará o Presidente da República, devendo ser publicado, em extrato, no Diário Oficial da 
União, pela concessionária, no prazo de 20 (vinte) dias, contado da data de sua assinatura. 
 
§ 2º - Do contrato de concessão, deverão constar, como cláusulas obrigatórias, os preceitos 
estabelecidos no artigo 28 deste Regulamento. 
 
Art. 31 - O contrato de concessão entrará em vigor na data de publicação do respectivo extrato no 
Diário Oficial da União. 
 
Art. 32 - É prerrogativa do Ministro das Comunicações outorgar permissão a uma das entidades que 
se habilitarem ao edital. 
§ 1º - Determinada a entidade que irá executar o serviço de radiodifusão, a permissão lhe será 
outorgada através de portaria. 
§ 2º - A permissão entrará em vigor na data de publicação da portaria de outorga no Diário Oficial da 
União." 
 
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
Brasília, DF, 26 de janeiro de 1983; 162º da Independência e 95º da República. 

JOÃO FIGUEIREDO/H.C. Mattos 
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ANEXO C – Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963 
 
DECRETO Nº 52.795 DE 31 DE OUTUBRO DE 1963  
 
REGULAMENTO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO  
 
D.O.U. de 12.11.63 
 
TEXTO ATUALIZADO 
 
TÍTULO I 
 
Introdução 
 
CAPÍTULO I 
 
Generalidades 
 
Art. 1º(20) - Os serviços de radiodifusão, compreendendo a transmissão de sons (radiodifusão 
sonora) e a transmissão de sons e imagens (televisão), a serem direta e livremente recebidas pelo 
público em geral, obedecerão aos preceitos da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, do Decreto nº 
52.026, de 20 de maio de 1963, deste Regulamento e das Normas baixadas pelo Ministério das 
Comunicações, observando, quanto à outorga para execução desses serviços, as disposições da Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
Parágrafo único - Os serviços de radiodifusão obedecerão, também às normas constantes dos atos 
internacionais em vigor e dos que no futuro se celebrarem, referendados pelo Congresso Nacional. 
 
CAPÍTULO II 
 
Da Finalidade dos Serviços 
 
Art. 3º - Os serviços de radiodifusão tem finalidade educativa e cultural, mesmo em seus aspectos 
informativo e recreativo, e são considerados de interesse nacional, sendo permitido, apenas, a 
exploração comercial dos mesmos, na medida em que não prejudique esse interesse e aquela 
finalidade. 
 
§ 1º - Para atingir tal finalidade, o CONTEL, de acordo com a legislação em vigor, promoverá as 
medidas necessárias à instalação e funcionamento de estações radiodifusoras no território nacional. 
 
§ 2º(2) - todos os municípios brasileiros têm direito de postular a concessão de radiodifusão, desde 
que haja viabilidade técnica. 
 
[...] 
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ANEXO D – Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997 

LEI Nº 9.472, DE 16 DE JULHO DE 1997. 

Dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, a criação e funcionamento de um 
órgão regulador e outros aspectos institucionais, nos termos da Emenda Constitucional nº 8, de 1995. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

LIVRO I 

DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

Art. 1° Compete à União, por intermédio do órgão regulador e nos termos das políticas estabelecidas 
pelos Poderes Executivo e Legislativo, organizar a exploração dos serviços de telecomunicações. 

Parágrafo único. A organização inclui, entre outros aspectos, o disciplinamento e a fiscalização da 
execução, comercialização e uso dos serviços e da implantação e funcionamento de redes de 
telecomunicações, bem como da utilização dos recursos de órbita e espectro de radiofreqüências.  

Art. 2° O Poder Público tem o dever de: 

        I - garantir, a toda a população, o acesso às telecomunicações, a tarifas e preços razoáveis, em 
condições adequadas; 

        II - estimular a expansão do uso de redes e serviços de telecomunicações pelos serviços de 
interesse público em benefício da população brasileira; 

        III - adotar medidas que promovam a competição e a diversidade dos serviços, incrementem sua 
oferta e propiciem padrões de qualidade compatíveis com a exigência dos usuários; 

        IV - fortalecer o papel regulador do Estado; 

        V - criar oportunidades de investimento e estimular o desenvolvimento tecnológico e industrial, 
em ambiente competitivo; 

        VI - criar condições para que o desenvolvimento do setor seja harmônico com as metas de 
desenvolvimento social do País. 

        Art. 3° O usuário de serviços de telecomunicações tem direito: 

        I - de acesso aos serviços de telecomunicações, com padrões de qualidade e regularidade 
adequados à sua natureza, em qualquer ponto do território nacional; 

        II - à liberdade de escolha de sua prestadora de serviço; 

        III - de não ser discriminado quanto às condições de acesso e fruição do serviço; 

        IV - à informação adequada sobre as condições de prestação dos serviços, suas tarifas e 
preços; 

        V - à inviolabilidade e ao segredo de sua comunicação, salvo nas hipóteses e condições 
constitucional e legalmente previstas; 

        VI - à não divulgação, caso o requeira, de seu código de acesso; 
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        VII - à não suspensão de serviço prestado em regime público, salvo por débito diretamente 
decorrente de sua utilização ou por descumprimento de condições contratuais; 

        VIII - ao prévio conhecimento das condições de suspensão do serviço; 

        IX - ao respeito de sua privacidade nos documentos de cobrança e na utilização de seus dados 
pessoais pela prestadora do serviço; 

        X - de resposta às suas reclamações pela prestadora do serviço; 

        XI - de peticionar contra a prestadora do serviço perante o órgão regulador e os organismos de 
defesa do consumidor; 

        XII - à reparação dos danos causados pela violação de seus direitos. 

        Art. 4° O usuário de serviços de telecomunicações tem o dever de: 

        I - utilizar adequadamente os serviços, equipamentos e redes de telecomunicações; 

        II - respeitar os bens públicos e aqueles voltados à utilização do público em geral; 

        III - comunicar às autoridades irregularidades ocorridas e atos ilícitos cometidos por prestadora 
de serviço de telecomunicações. 

        Art. 5º Na disciplina das relações econômicas no setor de telecomunicações observar-se-ão, em 
especial, os princípios constitucionais da soberania nacional, função social da propriedade, liberdade 
de iniciativa, livre concorrência, defesa do consumidor, redução das desigualdades regionais e 
sociais, repressão ao abuso do poder econômico e continuidade do serviço prestado no regime 
público. 

        Art. 6° Os serviços de telecomunicações serão organizados com base no princípio da livre, 
ampla e justa competição entre todas as prestadoras, devendo o Poder Público atuar para propiciá-la, 
bem como para corrigir os efeitos da competição imperfeita e reprimir as infrações da ordem 
econômica. 

        Art. 7° As normas gerais de proteção à ordem econômica são aplicáveis ao setor de 
telecomunicações, quando não conflitarem com o disposto nesta Lei. 

        § 1º Os atos envolvendo prestadora de serviço de telecomunicações, no regime público ou 
privado, que visem a qualquer forma de concentração econômica, inclusive mediante fusão ou 
incorporação de empresas, constituição de sociedade para exercer o controle de empresas ou 
qualquer forma de agrupamento societário, ficam submetidos aos controles, procedimentos e 
condicionamentos previstos nas normas gerais de proteção à ordem econômica. 

        § 2° Os atos de que trata o parágrafo anterior serão submetidos à apreciação do Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica - CADE, por meio do órgão regulador. 

        § 3º Praticará infração da ordem econômica a prestadora de serviço de telecomunicações que, 
na celebração de contratos de fornecimento de bens e serviços, adotar práticas que possam limitar, 
falsear ou, de qualquer forma, prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa. 

[...] 

 


