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O trabalho analisa as potencialidades semióticas dos programas Central da Periferia e Minha Periferia, 
apresentados por Regina Case na Rede Globo de Televisão. A partir do conceito de semiosfera de Iuri 
Lotman, articulado em perspectiva sistêmica, postula-se que ambas as atrações desencadeiam operações de 
tradução fronteiriças carregadas com problemas culturais de ponta. Mesmo que não produzam 
estranhamentos radicais, as duas experiências configuram outras possibilidades sígnicas de entretenimento. 
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O programa Central da Periferia , exibido mensalmente aos sábados pela Rede Globo 

durante 2006 e o quadro Minha Periferia, apresentada na revista dominical Fantástico, da 

mesma emissora, revelam tessitura de complexa formatação através da qual tensões 

semióticas das mais profundas emergem.  Tendo à frente a atriz Regina Casé, que se 

converteu, ao longo da carreira, a um mix  prodigioso de apresentadora, repórter a 

animadora de platéias, e com assessoria do antropólogo Hermano Vianna, as duas 

experiências, que na verdade são derivações de uma mesma matriz, extrapolam a condição 

de meras  atrações televisuais.  Assistimos ali pelo menos duas operações que estão para 

muito além do estrito entretenimento. Em primeiro lugar, viabilizam uma espécie de 

etnografia midiática no interior da própria mídia e que lança luzes preciosas para que se 

compreenda a produção de mídia que se dá à margem das estruturas hegemônicas. Em 

segundo, desencadeiam operações de tradução típicas de situações semiosféricas 

fronteiriças em que apropriações hegemônicas acontecem  e trazem consigo problemas 

culturais de grande envergadura. 

O conjunto de questões que me proponho construir ao longo desse texto tenta dar 

conta da seguinte indagação: que tensões e potencialidades informações culturais 

periféricas conseguem dinamizar ao entrarem no circuito da mídia hegemônica? Ou, de 



outro modo, haveria de fato transformações na configuração da semiosfera a partir da 

incorporação de extratos semióticos historicamente silenciados ou ocultados?1 

A SEMIOSFERA 

Pensam-se essas questões a partir do aparato conceitual formulado pelo semioticista 

russo Iuri Lotman cujos desdobramentos passo parcialmente a reproduzir. A noção de 

semiosfera figura entre as principais propostas formuladas pelo autor que liderou a 

chamada Escola de Tártu2. Ela descreve o espaço produzido por todos os processos de 

semioses e traz, para o plano da cultura, dinâmicas isomorficamente próximas ao que 

acontece no plano da vida, cujos processos constroem a biosfera. Próximas porque em 

ambos os casos temos, estruturalmente, sistemas dinâmicos, abertos e fora do equilíbrio, o 

que significa que se tratam de sistemas não lineares, sujeitos a flutuações tanto pequenas 

como estrondosas e que estão em contínuos processos de mudanças que podem culminar 

em transformações radicais. Como a semiosfera engloba o conjunto das dinâmicas 

culturais, é neste espaço conflitante e ruidoso que se dá a produção de sentido e a de 

memória coletiva3. 

Para descrever este espaço e desenhar sua estrutura e funcionamento, Lotman 

inspirou-se na formulação do biogeoquímico V. Vernadoski que, em O Pensamento 

Filosófico de um Naturalista propunha que o homem, como em geral todo o ser vivo, não 

constitui um objeto em si mesmo, independente do ambiente que o circunda. Denominou 

este ambiente de biosfera (capa ou zona da crosta terrestre que se encontra na superfície do 

nosso planeta e acolhe todo o conjunto da matéria viva, cuja estrutura, perfeitamente 

definida, determina, sem exclusão, tudo o que aparece em seu interior). 

A matéria viva da biosfera é o conjunto dos organismos vivos em seu interior. Já a 

semiosfera constituirá o espaço semiótico fora do qual não é possível a existência de 

qualquer semiose. Como não existe nenhum organismo vivo fora de um ambiente em que 

                                                 
1 As questões propostas neste texto articulam-se a outras problematizações do projeto de pesquisa 
Produção midiática como configuradora de memórias coletivas: jornalismo, periferia e tensões 
semiosféricas , em fase de implementação. 
2 Nos fins da década de 1950, o professor de literatura russa da Universidade de Tártu, Estônia, 
Iuri Lotman, organizou ali encontros com diversos semioticistas e passou a publicar os trabalhos 
que originariam a vertente conhecida como Semiótica da Cultura (SCHNAIDERMAN, 1979). 
3 Os conceitos da Semiótica da Cultura aqui sintetizados foram extraídos da obra de Iuri Lotman 
(1999, 1996 e 1976) e com sues colaboradores (LOTMAN et al, 1981). A articulação destes 
conceitos em uma perspectiva sistêmica vem sendo trabalhada por Henn (2004, 2005 e 2006) no 
âmbito do Grupo de Estudos Transdisciplinares sobre Criminalidade.  



se move ou atua, também o ambiente não tem qualquer sentido fora da referência à vida e 

às suas manifestações concretas. Por esse prisma, substitui-se a noção de adaptação por 

construção, o que permite por em evidência que a forma como os organismos elegem, sobre 

a base de sua própria organização interna, os traços e fragmentos do mundo externo 

relevantes para sua existência, altera o entorno. "O terreno em que as plantas crescem é 

modificado pelo seu crescimento e a atmosfera em que vivem os organismos se modifica 

por sua própria presença" (LOZANO). 

Se da perspectiva da biologia, a idéia de construção subverte concepções via de regra 

deterministas, sobretudo quando se faz aproximações com processos sócios culturais, da 

perspectiva cultural, a idéia de um sistema altamente vulnerável, no que pese seu forte 

pendor de conservação, traz para este plano possibilidades de configurações alvissareiras. 

Assim como os processos vitais, os processos culturais constituem-se a partir de contínuas 

transformações, grande parte delas por eles mesmos produzidas, processos estes que 

Lotman entendia como verdadeiras operações de tradução.  

Antes de chegar à conceituação específica de semiosfera, Lotman e seus 

colaboradores de Tártu, desenvolveram formas de compreensão dos fenômenos culturais a 

partir da semiótica. Desta perspectiva, afirmavam que toda a cultura determinada 

historicamente gera um modelo cultural próprio que funciona como matriz modelizadora. 

Inspirados na lingüística de Roman Jakobson (1975), percebiam a cultura como constituída 

de traços distintivos e, desta forma, ela nunca representaria um conjunto universal mas 

apenas um subconjunto com determinada organização. Nunca engloba o todo porque só se 

concebe como parte, como uma área fechada sobre um fundo de não-cultura. 

Isso quer dizer que se reconhece a cultura em oposição aquilo que ela não é. Ao 

mesmo tempo, para atingir determinada organização, pressupõe-se até mesmo o expurgo de 

certos extratos, que formariam este fundo de não cultura que mais tarde Lotman designaria 

como espaço extra semiótico. 

O caráter da contraposição variará: a não-cultura pode parecer como uma coisa 

estranha a uma religião determinada, a um saber determinado, a um determinado tipo de 

vida e de comportamento. Mas a cultura precisará sempre de uma contraposição 

semelhante. Será precisamente a cultura a que intervirá como membro assinalado da 

oposição. 



A cultura constitui-se nesta intervenção sobre o fundo de não cultura, ganhando 

materialidade como um sistema de signos no qual está pressuposta a configuração de 

linguagens e textos. Nesta processualidade, o suceder da cultura (especialmente em épocas 

de mudanças sociais) vai geralmente acompanhado duma clara elevação da semioticidade 

do comportamento. 

Para Lotman (1999), a adoção de novas formas de comportamento e o reforço da 

significidade determinam mudanças no tipo de cultura. Por outro lado, não seria possível a 

existência de uma língua que não estivesse imersa num contexto cultural, nem de uma 

cultura que não possuísse no seu próprio centro uma estrutura do tipo da de uma língua 

natural. De um ponto de vista sistêmico, isso quer dizer que existe um modelo 

organizacional que tende a uma eficiência no sentido de uma reprodução e permanência ao 

longo do tempo, tendo em vista justamente as oscilações e o caráter ruidosamente explosivo 

do espaço extra-sistêmico.  

Ensinava Lotman (1981) que, a título de abstração científica, poder-se-ia figurar a 

linguagem como um fenômeno em si mesmo. Mas, no seu funcionamento real, ela 

encontra-se incorporada num sistema mais geral: o da cultura e, juntamente com este, 

constitui uma totalidade complexa. O trabalho fundamental da cultura consiste em 

organizar estruturalmente o mundo que rodeia o homem. E é deste processo que o primeiro 

esboço da noção de semiosfera aparece, nesta luminar proposição do autor: a cultura é um 

gerador de estruturalidade. Cria à volta do homem uma sociosfera que, da mesma maneira 

que a biosfera, torna possível a vida. 

Na sua obra derradeira, Cultura e Explosão, Lotman (1999) detecta que a questão 

fundamental de todo o sistema semiótico encontra-se na relação do sistema com o extra-

sistema, com o mundo que existe para além dos seus limites. No interior dela, desencadeia-

se outra relação sistêmica fundamental: a entre estática e dinâmica. Ou seja, de que maneira 

o sistema pode desenvolver-se permanecendo o mesmo? Há diferentes velocidades nestes 

processos. Alguns se pautam por micro transformações lentas, graduais, e apontam para 

uma certa previsibilidade. Outros são intensos, imprevisíveis, de caráter explosivo e que 

apontam para a possibilidade transformações dinâmicas. Entretanto, o parâmetro da 

permanência pode reacomodar as novas configurações sígnicas através da diluição de sua 

carga crítica. Nestas operações, tanto os processos explosivos como os graduais assumem 



importantes funções em uma estrutura em funcionamento sincrônico: uns asseguram a 

inovação e outros a continuidade. 

A referência à crise aqui merece especificação. Ela deve ser pensada à luz da teoria 

das estruturas dissipativas de Ilia Prigogini (1984, 1976). Quanto mais complexo o sistema, 

mais vulnerável será às flutuações e crises e mais intensa será sua força auto-organizacional 

com grande carga informativa. Há sistemas que se auto-organizam de tal forma que 

atingem graus de complexidade informativa extraordinárias, nem que para isso consumam 

muita energia.  

Prigogini (PRIGOGINI e STENGERS, 1984) chama as estruturas que assim se 

desenham como dissipativas, porque o sistema só garante sua permanência, via auto-

organização, se dissipar, como se ficasse em um estado contínuo de meta-estabilidade. 

Portanto, trata-se de um sistema aberto que interage intensamente com o meio ambiente. 

Ao converter energia em entropia neste jogo fronteiriço, consegue organização localizada, 

bancada pela alta dissipação da energia como um todo. Parâmetros críticos ultrapassados 

amplificam flutuações, gerando crises que obrigam o sistema a evoluir. Ao vencer uma 

crise, o sistema ressurge reorganizado, reestruturado, e talvez com sua identidade 

modificada.  

É nesse sentido que Lotman (1999: 159-161) entenderá a heterogeneidade  como um 

dos fundamentos da semiosfera. Sobre o eixo do tempo coexistem subsistemas cujos 

movimentos cíclicos possuem diferentes velocidades. Muitos sistemas se chocam uns com 

os outros e mudam de repente seu aspecto e sua órbita. Sendo assim, o espaço semiótico se 

encontra tomado de fragmentos de variadas estruturas que conservam estavelmente em si a 

memória do sistema inteiro e, caindo em espaços estranhos podem, de improviso, 

reconstituir-se impetuosamente. Com essas considerações, Lotman reforça a exuberante 

força auto organizacional da cultura que, por conta disto, configura-se como estrutura 

dissipativa transmutando-se na irreversibilidade do tempo. 

Em outro trabalho (HENN, 2004) descrevia a espécie humana, como sistema 

resultante de processos críticos e, na medida em que o humano nesta perspectiva pode ser 

considerado como algo que ainda não se completou, expressa continuamente esta crise que 

se articula, com igual fervor, nos sistemas que gera, destacando-se a cultura que se 

circunscreve no espaço da semiosfera. Adensando esta crise, explodem os processos 



midiáticos que, no último século, transformam-se em instâncias rearticuladoras da cultura 

como um todo e chamam para si a configuração deste espaço, com repercussões até mesmo 

na biosfera. 

AS PERIFERIAS 

Os meios de comunicação, em todos os seus desdobramentos tecno-interacionais, 

situam-se hoje como os grandes configuradores da semiosfera  quando não integram para si 

a própria essencialidade deste espaço. Trata-se de um processo que vem sendo designado 

como midiatização. Muniz Sodré (2002) fala da emergência de um bios midiático, ou ethos 

midiatizado, que funciona segundo as regras econômicas e tecnológicas do capitalismo 

avançado. Prefiro entender o fenômeno da percepção de que as mídias configuram novas 

estruturas (no sentido sistêmico) processadoras de semioses que, ao mesmo tempo em que 

imprimem regras diferentes, elas estão, de alguma maneira, associada aos fundamentos auto 

organizacionais que dinamizam a cultura como um todo. Ou seja, por mais que haja 

centralidade da mídia hegemônica que, através dos seus diversos dispositivos, opera no 

sentido da manutenção desta hegemonia, seu caráter sistêmico imerso em meio ambiente de 

fluxo caótico, a torna fortemente vulnerável. Por outro lado, matrizes culturais de outra 

ordem (MARTIN BARBERO, 2004 e 2002) alimentam o sistema midiático. 

Em outras palavras, os dispositivos midiáticos formam sistemas auto organizacionais 

que tendem a replicar sua estruturalidade com vistas à permanência. Ao mesmo tempo, são 

dispositivos de organização e construção da cultura cujas lógicas atravessam-se das regras 

que animam o sistema cultural como um todo. Trata-se, portanto, de um território de 

hegemonias e disputas que disparam semioses complexas e conflitantes. Mas se a cultura 

em si possui caráter dissipativo, pode-se especular que em uma estrutura midiatizada a 

dissipação se torna mais corrosiva.  

É neste intricado processamento que situo as propostas lideradas por Regina Case na 

Rede Globo. Em outro trabalho (HENN, 2006) considerava os sistemas midiáticos como 

complexos empresariais de grande monta, que organizam e constróem a cultura e, por 

extensão, as memórias coletivas, alinhando-se à tradicional perspectiva dos vencedores. Por 

conta disso, os segmentos sociais historicamente marginalizados e excluídos aparecem nos 

produtos de mídia sob determinados enquadramentos que raramente correspondem à 

organização semiótica destas comunidades. Por mais bem intencionados que sejam os 



produtores de mídia, há um inevitável ruído por conta das regras sedimentadas nos sistemas 

sócio -culturais a que pertencem. 

Existe nesta abordagem um pressuposto fundamental: há grandes extratos de 

memória coletiva que são  midiatizadas de formas enviesadas a ponto de algumas delas 

habitarem uma zona de silenciamento. Ou seja, dispersam-se em espaços extra semióticos-

midiáticos mas que, de quando em quando, irrompem as fronteiras do sistema. 

Recentemente, percebe-se este fenômeno no Brasil através de uma espécie de produção 

midiática afirmativa, através da qual comunidades marginalizadas apropriam-se dos 

aparatos tecnológicos de mídia para imprimirem sua própria lógica na cena cultural. 

Até que ponto os programas de Regina Casé conseguem dinamizar este processo sem 

serem devorados pela estrutura dissipativa da grande mídia? O episódio mais radical deste 

fenômeno aconteceu também em 2006, no Fantástico da Globo, quando os rappers MV Bill 

e Celso Ahayde, ambos oriundos da favela Cidade de Deus, Rio de Janeiro,  conseguiram 

veicular documentário em que retrataram crianças e adolescentes que trabalham para o 

narcotráfico. Como os dois possuem familiaridade com os códigos constituídos nestas 

situações de extrema vulnerabilidade e com o fato de Bill, até então à margem da grande 

mídia, ser reconhecidamente ídolo nestes segmentos da população, os meninos prestaram 

depoimentos sem muitas barreiras e com crua espontaneidade. Depois de demoradas 

negociações, a Globo veiculou a produção na revista dominical, com o título Falcão, os 

meninos do tráfico,  destinando cerca de 90 minutos para a exibição. 

Este documentário, no interior do Fantástico, rompeu, em pelo menos uma hora e 

meia, o formato padrão da Globo mesmo que, no fechamento, a emissora produziu um 

quadro com depoimentos de escritores, aí já dentro do enquadramento replicante do 

programa. Entretanto, se o documentário produziu efeito potencialmente explosivo, a 

visibilidade conquistada por um dos seus autores, o MV Bill, já começa se diluir no 

rotineiro enquadramento global. Uma semana depois, o rapper aparece no Domingão do 

Faustão, também exibidos na parte vespertina dos domingos pela mesma emissora, junto 

ao único remanescente vivo entre os garotos entrevistados, que cumpria pena em regime 

semi aberto. Como no documentário ele anunciava seu grande desejo era o de trabalho em 

um circo, no Faustão sua situação começou a ganhar contornos do formato Cinderela. A 

dissipação midiática entrou em ação. 



No caso de Regina Casé, temos um outro processamento. Não são as produções 

midiáticas periféricas estrito senso que aparecem, mas elas já são enquadradas dentro de 

uma organização prévia da emissora. Entretanto, esta organização já vem com lógicas de 

outra ordem, diferentes das formatações sedimentadas. Neste sentido, algumas negociações 

transparecem: da produção de Regina com a Globo na implementação de autonomia na 

linguagem e abordagem; e da produção global com os produtores periféricos, que também 

postulam por um mínimo de autonomia  e visibilidade. 

Regina Casé  vem de uma trajetória experimental na televisão. Participou do 

humorístico TV Pirata, um marco da década de 1980 que introduziu  nova semioticidade na 

tv brasileira.  Na década de 1990, outra experiência vibrante: o Brasil Legal, em que ela 

apresentava situações inusitadas protagonizadas por pessoas que jamais teriam voz e 

imagem na televisão. Nele já se vislumbravam algumas marcas que reaparecem nas duas 

experiências recentes: um senso etnográfico que está para além do jornalismo e um senso 

de entretenimento, esse mais ao gosto do padrão midiático convencional, para o qual 

contribui a performance afetiva e despojada da apresentadora. 

O Central da Periferia e Minha Periferia derivaram-se de experiência que Regina 

Casé e sua equipe desenvolveram na Rede Globo ao longo de 2005.  Trata-se do quadro 

Mercadão do Sucesso em que a atriz apresentadora começou a garimpar nos mercados 

populares das regiões metropolitanas brasileiras, entre produtos e grifes famosas pirateadas,  

gravações de artistas completamente ignorados pela grande mídia e que fazem sucesso 

retumbante nestes segmentos. A idéia em si já era promissora. Através deste quadro, o 

Brasil não só se deparou com informações musicais e culturais desprezadas, mas com uma 

verdadeira indústria cultural periférica que evolui graças às possibilidades tecnológicas de 

armazenamento e reprodução de informação. Ou seja, as chamadas elites, e entre elas as 

universitárias, descobriram que parte da população considerada marginalizada desenvolveu 

grande competência para a produção cultural industrializada através da apropriação de 

inovações tecnológicas e não dependiam do aval da mídia convencional para existirem. 

Na seqüência, Casé e Hermano Vianna investiram no aprofundamento da experiência 

e realizaram um trabalho de campo mais extensivo. Fixaram-se em regiões periféricas de 

capitais como Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Belém, Salvador, Recife e Fortaleza 

e trabalharam em duas perspectivas. Em uma delas, de caráter jornalístico, retrataram 



situações em que moradores destas comunidades desenvolvem projetos culturais ou 

esportivos através dos quais tentam superar a situação de exclusão em uma proposta de 

inserção. Na outra, montaram nestas localidades estruturas de grande show pelas quais 

desfilaram atrações musicais, a maioria delas apenas, quando muito, regionalmente 

conhecidas.  

Estes shows ganharam espaço mensal na grade de programação das tardes de sábado 

da Rede Globo, com o nome de Central da Periferia. Já o material jornalístico ou foram 

inseridos na edição entre as atrações musicais ou ganharam espaço próprio no quadro 

Minha Periferia, exibido todos os domingos no Fantástico. 

AS SEMIOSES 

Do ponto de vista musical/cultural, algumas operações semióticas interessantes 

emergem destes programas. Basicamente duas possibilidades contracenaram. Em uma 

delas, informações musicais que povoam o universo conhecido como brega, associadas ao 

mau gosto ou a vulgaridade, são retrabalhadas em mixagens nas quais outras informações 

surgem. Gêneros que já conquistaram sues espaços na grande mídia, como os pagodes e o 

sertanejo românticos, o forró, a axé music e outros derivados, ganham novas substâncias 

com forte sabor de condimentos ao mesmo tempo regionais e pops. Na outra, 

desdobramentos do hip hop que, sobretudo, tematizam a própria situação de exclusão destas 

comunidades, ganham destaque e praticamente formam um modo de ser compartilhado em 

todas as regiões metropolitanas enfocadas. 

Há aqui um intricado processo semiótico desenvolvendo-se. Para Peirce4, o signo só 

existe no contexto de uma semiose, que significa sua própria ação: há um objeto, fora dele, 

que determina a sua existência enquanto signo que, por outro lado,  só se efetiva na 

produção do interpretante, outro signo que se gera na mente afetada pelo signo e que 

mantém a relação primordial com o objeto. O interpretante, assim que gerado, e sendo 

signo, terá condição de produzir outro interpretante e este, mais outro, sucessivamente. 

Estes novos signos gerados podem ser mais desenvolvidos em relação aos iniciais e 

propiciariam outros desvendamentos do objeto dinâmico.  

                                                 
4 A arquitetura conceitual da semiótica de C. S. Peirce desdobra-se nos inúmeros textos do autor 
reunidos no Collected Papers. 



Se o signo tem a capacidade de gerar outro e signo e só existe em função desta 

capacidade, há nele uma dinâmica autopoiética própria dos chamados sistemas abertos 

dinâmicos fora do equilíbrio. E não se trata apenas de replicar: os interpretantes vão 

crescendo e ganhando outras desenvolturas. Exibem uma competência auto organizacional 

própria deste tipo de sistema e com versatilidade impressionante exatamente nos sistemas 

culturais que, da perspectiva de Lotman, formam os ambientes produzidos pelas semioses. 

No caso em questão, várias semioses interceptam-se, produzindo novas correntes de 

signos.  Em uma primeira superfície temos o programa em si mesmo em que ganha 

proeminência a performance da apresentadora, os números musicais e a imensa platéia que 

acompanha ao vivo as apresentações. Entretanto, o resultado que se percebem no primeiro 

nível já é fruto de atividades interpretantes pregressas. Regina Casé traz as marcas de 

elaborações inovadoras no teatro e na televisão e vem associando sua imagem por uma 

espécie de interesse pelo outro, sobretudo se esse outro vive em situação de 

vulnerabilidade. Agrega-se a isso toda uma semiose sintetizada pelo antropólogo Hermano 

Vianna (2004 e 1997) na sua refinada percepção das culturas musicais periféricas em que o 

fenômeno da globalização transmuta-se em inventivas especificidades regionais.   

Já o elenco de artistas remete a um processo de apropriações múltiplas nas quais 

informações estéticas já massissamente trabalhadas mesclam-se a informações culturais 

partilhadas em universos menores. Por outro lado, acenam para uma situação de novidade, 

para outras possibilidades de significação que, mesmo que já venham de uma certa forma 

enquadradas na edição do programa, possuem a força icônica que remete à 

imprevisibilidade. Temos então o resultado de processamento de informações oriundas da 

mídia hegemônica, que silencia informações de camadas periféricas e as recebe 

reconfiguradas como se fossem, a princípio, alheias ao seu próprio universo.  

Amalgamando tudo, a Rede Globo com suas gigantes contradições tentando fazer valer o 

slogam a gente se vê por aqui.  

É neste quadro que se pensa as tensões semiosféricas referidas no início do texto. As 

atividades interpretantes (que são o motor das semioses) quando atravessam fronteiras 

entre sistemas de signos, configuram-se como processos de tradução que tendem a resultar 

em novas informações e que podem conter elementos explosivos (no sentido de Lotman, 

1999).  De um certo modo, a grande mídia brasileira, tendo a Rede Globo à frente, impõe-



se no sentido de delimitar as fronteiras da semiosfera. Precisam, entretanto, de signos novos 

para não sucumbir à apatia da redundância.  

Já a produção midiática periférica vai minando estas fronteiras e de quando em 

quando, aproveitando-se da necessidade de novas demandas,  invade o sistema hegemônico 

causando ruído de alto grau informativo.  No caso de Central da Periferia e Minha 

Periferia, acontece uma espécie de negociação diplomática entre sistemas de signos. Não 

há uma invasão propriamente dita, mas sim uma concessão de ambas as partes, cada uma 

delas com seus interesses: ampliação de audiência em camadas que podem ascender ao 

consumo por parte de um, e maior visibilidade, por parte de outro. 

Neste sentido, os programas em tela não chegam a produzir estranhamentos radicais e 

são perfeitamente digeríveis em grande escala na condição de entretenimento. Ou, de outro 

modo, trazem outras possibilidades semióticas de entretenimento. Entretanto, no que pese 

esta acomodação de sistemas, as informações periféricas na medida em que entram em 

circuíto e no confronto com outras, podem produzir mudanças estruturais em outras 

circunstâncias midiáticas.   

No ambiente criado pelo programas, o hip hop sobressai-se como um emblema. 

Desde a década passada, estes movimentos desencadeados pela cultura negra urbana, vêm 

ganhando força expressiva a irrigar as fronteiras semiosféricas. Por estarem mais 

umbilicalmente ligados às situações de exclusão social, expõem, com maior ímpeto, 

configurações semióticas urdidas em zonas de silenciamento (GORCZEVSKI, 2002 e 

OLIVEIRA, 2001). Mesmo que, ao longo destes recentes anos, desdobramentos do hip hop 

tenham entrado em franca diluição, seu potencial explosivo de criar desconforto, sobretudo 

nas camadas médias, mantém-se vivo.  

De qualquer forma, Central da Periferia já se transformou em um produto rentável 

para a Rede Globo. Recentemente, os programas foram lançados no formato DVD, o que 

sinaliza o interesse da emissora em continuar investindo em atrações deste porte.  Trata-se 

da periferia enquadrada pela Rede Globo. Mas ao trazer para si informações culturais 

situadas à margem, a mídia hegemônica abre comportas que podem redundar em novas 

formas expressivas, no que pese a dissipação implicada no processo. 
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