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Resumo 

O “Samba da Regina”, música de abertura do Programa Esquenta, exibido aos 

domingos pela Rede Globo de Televisão, apresenta em sua letra importantes elementos 

da cultura popular brasileira. A proposta do presente artigo é identificar, sob a luz da 

Semiótica Tensiva, as estratégias discursivas empregadas na música e de que forma elas 

contribuem para posicionar o Esquenta como uma atração “do povo”. A discussão 

teórica está fundamentada nos conceitos de Cultura e Cultura Popular empregados pelos 

Estudos Culturais, especialmente na escola britânica do Centre for Contemporary 

Cultural Studies. Um olhar atento para o Samba da Regina permitiu perceber o reforço 

de diferentes elementos da cultura popular, entre eles formas de linguagem e a própria 

figura da apresentadora, que refletem os esforços do programa em criar uma 

identificação com a população das periferias, seu público-alvo. 
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Introdução 

 

O uso da vinheta musical para marcar o início ou a abertura de uma atração de televisão 

é uma prática recorrente entre as emissoras brasileiras, seja em novelas, programas de 

auditório ou até mesmo telejornais. Embora seja comum o uso de uma vinheta curta ou 

apenas da versão instrumental de uma música, o programa de auditório Esquenta, 

exibido pela Rede Globo aos domingos, opta por uma abertura mais longa que o 
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comum, de 33 segundos, que se utiliza de um recorte do “Samba da Regina”, criado 

pelo músico e compositor carioca Arlindo Cruz. 

Com uma letra bastante clara em seu propósito – e no do próprio programa –, de 

apresentar a cultura popular brasileira, a música cria um intercâmbio entre os estilos e 

elementos presentes no cruzamento dos ritmos com os versos. Ao iniciar com o apito 

clássico das escolas de samba, a abertura faz uma chamada para a atração que, seguida 

pelo trecho “Alô Regina!/ É tão gente fina que sabe chegar/ em qualquer esquina/ Lá na 

cobertura, na laje ela está/ É quem domina/ Porque tem a sina de ser popular”, 

apresenta claramente qual é o objetivo e para qual público essa atração primordialmente 

se destina e prepara o telespectador expondo em poucas estrofes aquela que parece ser a 

grande proposta deste produto televisivo: colocar-se como a vitrine da cultura popular 

na televisão brasileira, como um espaço de integração e diálogo entre diferentes 

elementos típicos populares – desde a música e as maneiras de vestir, até festas 

regionais e datas comemorativas.  

Partindo dessa diversidade cultural proposta, o questionamento desse artigo remonta ao 

mencionado por Jesús Martín-Barbero quando se refere à entrada dos “programas 

cômicos” na televisão peruana. Ele questiona: “Que dimensões, que aspectos, que traços 

do popular têm algum modo de presença nestes programas, e que transformações 

sofrem ao se expressarem num meio como a televisão?” (MARTÍN-BARBERO, 1997, 

p. 319).  Seguindo tais questionamentos de que maneira ao retratar costumes e hábitos 

das famílias brasileiras e da população que vive nas periferias, o Samba da Regina se 

apropria desses fatores para comunicar a cultura popular na televisão? 

Para buscar uma resposta a esses questionamentos e identificar as estratégias discursivas 

utilizadas principalmente na letra do Samba da Regina, este artigo é fundamentado nos 

conceitos de Cultura e Cultura Popular discutidos pelos Estudos Culturais britânicos, 

bem como pela discussão de Codificação e Decodificação, propostas por Stuart Hall, e 

de reconhecimento e Mediação, levantadas por Jesús Martín-Barbero.  

 

Regina de janeiro, fevereiro e março: cultura popular em verso 

 

Incorporado à grade fixa da emissora no final de 2012, após uma temporada como 

Especial de Verão, o programa Esquenta é apresentado pela carioca Regina Casé, 

reconhecida no Brasil pela estreita relação com a cultura popular, com a música, a arte e 
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as pessoas que vivem na periferia. Sua construção e sua linha de apresentação destoam 

dos demais programas de auditório por trazerem à televisão elementos de cultura 

popular com um olhar diferenciado do que se considera padrão – e a música de abertura 

é o primeiro aspecto que reforça esse olhar.  

O programa tem cerca de uma hora e quinze minutos de duração e dedica-se a 

apresentar a cultura popular de diversas regiões brasileiras. A cada edição, traz um tema 

para ser discutido entre seus convidados. Entre as temáticas já abordadas estão datas 

comemorativas e tradições culturais fortes no Brasil, como as festas juninas, o Carnaval 

e o futebol, bem como assuntos considerados “tabus” e raramente discutidos nos 

programas de entretenimento – especialmente na televisão – como as mais diferentes 

formas de preconceito: a homossexualidade, o bullying, o sobrepeso, a religião e a 

sexualidade. 

Ao tratar de temáticas como as supracitadas, o programa permite, de uma maneira 

bastante peculiar, a abertura para discussões sociais e culturais importantes, em um 

horário que atinge níveis de audiência satisfatórios
4
. Intercalando apresentações 

artísticas e discussões de temáticas polêmicas, Esquenta oferece espaço para que atores 

sociais discutam questões que estão em evidencia no país e para que a população de 

toda a nação conheça aspectos populares de uma determinada região. Pretende, com 

isso, contribuir para o debate sobre a cultura popular brasileira, propondo colocar em 

pauta na mídia televisiva assuntos de interesse da sociedade. 

Até a edição de 2013, a abertura do programa era musicalizada como um samba – ritmo 

que é genuinamente brasileiro e um dos elementos de representação do país nacional e 

internacionalmente. A versão atual, lançada no primeiro programa do ano de 2014, é 

uma atualização que mescla quatro diferentes ritmos: Samba, samba-enredo, pop e 

música eletrônica. São diferentes gêneros musicais, todos bastante populares nas 

periferias, interagindo com a musicalidade original em uma grande variedade de signos 

verbais e não verbais.  

Embora esse não seja o objeto de análise deste artigo, vale mencionar que o videoclipe 

da versão atual também se apresenta como um verdadeiro caldeirão cultural. Os 

figurinos e coreografias remontam ainda a outros gêneros, como o street dance, 

                                                 
4 Esquenta atinge em média entre 10 e 18 pontos de audiência, o que corresponde a cerca de 2,5 milhões de 

expectadores apenas na Grande São Paulo. 
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mesclados ao pop e com passos que fazem referência a diferentes ícones deste estilo 

musical. 

Essa mistura de ritmos, estilos e costumes é bastante característica da cultura popular 

brasileira, conceito amplamente discutido pelos Estudos Culturais ingleses. 

Reconhecida e abordada nos diferentes campos de estudo, a cultura popular tem como 

ponto central as transformações culturais – e, por consequência, as mudanças sociais e 

políticas, conforme já discutido por um dos fundadores dessa Escola, Raymond 

Williams. 

“Concentradas na palavra ‘cultura', existem questões diretamente propostas 

pelas grandes mudanças históricas que as modificações na indústria, na 

democracia e nas classes sociais representam de maneira própria e às quais a 

arte responde também, de forma semelhante”. (WILLIAMS, 1963 apud HALL, 

2009, p. 125)  

 

Em uma tentativa de conceituação, Hall aponta que “a cultura popular é todas essas 

coisas que ‘o povo’ faz ou fez. Esta se aproxima de uma definição ‘antropológica’ do 

termo: a cultura, os valores, os costumes e mentalidades do ‘povo’. Aquilo que define 

seu ‘modo característico de vida’” (HALL, 2009, p. 239). Partindo desta afirmação, 

entende-se não apenas que a cultura popular – assim como o povo, seu principal sujeito 

transformador – pode ser encarada por si só como uma ferramenta de mudança social e 

política tendo, portanto, o próprio povo como ator social, e encontrando nos meios de 

comunicação de massa um grande recurso de apresentação/representação e até mesmo 

politização de suas demandas.  

Historicamente derivada das práticas sociais das classes trabalhadoras/operárias, a 

cultura popular foi ao longo dos anos considerada de certa maneira um contraponto aos 

hábitos cultos das classes sociais dominantes. Os próprios Estudos Culturais 

trabalharam este conceito tendo como objetos de análise populações e sujeitos 

considerados à margem ou sem voz na sociedade, entre eles operários, feministas e 

negros.  

Embora não se possa dizer que os Cultural Studies sejam uma escola de estudos em 

comunicação, especificamente, sua contribuição para esta área do conhecimento é 

inegável, tanto no âmbito dos procedimentos de pesquisa quanto do fornecimento de 

subsídios teóricos para as pesquisas subsequentes.  

Entre as discussões propostas em torno da Cultura Popular, uma, em específico, sobre a 

Codificação e a Decodificação de mensagens, é de grande importância para a 
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Comunicação, ao propor a importância do background cultural de quem vai receber essa 

mensagem. Fazendo uma reflexão que se assemelha ao que mais tarde será proposto 

pelos Estudos de Recepção, Hall aponta que uma mensagem, ao ser composta - escrita, 

falada ou gravada – tem uma significação que é “codificada” por quem faz a sua 

“emissão”. Essa mensagem será, posteriormente, “decodificada” pelo público que a 

recebe.  

Antes que essa mensagem possa ter um “efeito” (qualquer que seja sua 

definição), satisfaça uma “necessidade” ou tenha um “uso”, deve primeiro ser 

apropriada como um discurso significativo e ser significativamente 

decodificada. É esse conjunto de significados decodificados que tem um efeito, 

influencia, entretém, instrui ou persuade, com consequências mentais muito 

complexas. (HALL, 2009, p. 368) 

 

A proximidade desse pensamento com o dos pesquisadores latino-americanos da 

comunicação é bastante clara, já que estes têm apresentado em seus estudos, conceitos e 

ferramentas de análise que apontam o processo de recepção como igual ou 

superiormente impactante no processo comunicativo. 

Os próprios conceitos de codificação e decodificação têm seus princípios identificados 

no de “Mediação”, amplamente usado na America Latina e discutido por autores como 

Jesús Martin-Barbero. Contrapondo importantes pesquisas relacionadas à comunicação, 

o autor latino-americano propõe, “em vez de fazer a pesquisa a partir das análises das 

lógicas de produção e recepção, para depois procurar suas relações de imbricação e 

enfrentamento, (...) partir das mediações” (MARTIN-BARBERO, 1997, p. 294), sendo 

estas mediações os fatores que influenciam na composição do sujeito que vai receber a 

mensagem – o momento da recepção, o histórico e situações vividas previamente, suas 

concepções de vida, de sociedade e até mesmo de cultura, entre outros.  

Neste contexto, o “povo”, a cultura dominada e, em certo grau, marginalizada – a 

mulata, o funkeiro, o homossexual, o Pai-de-Santo – todos são sujeitos de expressão 

social ao apresentar pelos meios de comunicação de massa as suas demandas e as suas 

reivindicações e necessidades socioculturais, mas também ao ressignificar à sua maneira 

aquilo que é posto, através dessas mediações. 

De maneira alguma se pode desconectar os meios de comunicação de massa de tais 

demandas. Como já foi discutido por diferentes correntes de estudos em comunicação 

desde os primeiros estudos de Lasswell e da teoria funcionalista na Comunicação, hoje 

já muito pouco se acredita que tudo o que é apresentado pelos mass media é apenas 

absorvido pelo público – como a exaustivamente discutida hipótese da agulha 
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hipodérmica da Comunicação já assinalava – mas recebido e entendido a partir da 

interpretação do sujeito a quem chega a informação, com base em diferentes mediações 

– retomando aqui os conceitos de codificação e decodificação da mensagem. É assim 

que, para Martín-Barbero,  

a comunicação se tornou questão de mediações mais do que de meios, questão 

de cultura e, portanto, não só de conhecimentos, mas de reconhecimento. Um 

reconhecimento que foi, de início, operação de deslocamento metodológico para 

rever o processo inteiro da comunicação a partir de seu outro lado, o da 

recepção, o das resistências que aí têm seu lugar, o da apropriação a partir de 

seus usos. (MARTIN-BARBERO, 1997, p. 28) 

 

Isso não significa descartar a importância do momento de produção da comunicação ou 

ainda dos próprios meios, mas reconhecer a relevância de todos os outros fatores e 

momentos que influenciam nesse processo comunicativo. No caso desde objeto ou dos 

estudos de comunicação e cultura – especialmente de cultura popular –, reconhecer a 

importância do sujeito contido no povo e das particularidades que influenciam a 

maneira como esse público decodifica as mensagens recebidas.  

A televisão, em especial – meio em que é apresentado o objeto dessa pesquisa – ainda 

se qualifica pelo seu imenso poder de agendamento das discussões sociais, políticas e 

culturais. Como aponta Arlindo Machado, a televisão “opera numa tal escala de 

audiência, que nela o conceito de “elitismo” fica completamente deslocado. (...) A mais 

baixa audiência da televisão é, ainda assim, uma audiência de várias centenas de 

milhares de telespectadores” (MACHADO, 2000, p. 30). Assim, a televisão atua como 

um meio de comunicação de massa de grande potencial no agendamento dos temas que 

são ou serão discutidos nos lares brasileiros – não de maneira a impor uma forma de 

pensar, mas colocando assuntos em pauta. Como já apresenta a hipótese da agenda-

setting, a imprensa, e pode-se dizer que isso se aplica também à televisão, “pode não 

conseguir, na maior parte do tempo, dizer às pessoas o que pensar, por outro lado ela se 

encontra surpreendentemente em condições de dizer aos próprios leitores sobre quais 

temas pensar alguma coisa” (COHEN, 1963 apud McCOMBS, 2019, p. 19).  

É nesse ponto que reside a importância em se avaliar o papel que a televisão assume 

quando reprodutora da cultura de uma população. Ao se propor como vitrine da 

periferia, conforme será apresentado mais à frente neste artigo, colocando à mostra 

elementos do cotidiano do povo, esse produto televisivo automaticamente massifica a 

cultura popular, fazendo uma espécie de movimento inverso do que se apontava como o 

efeito principal da indústria cultural sobre a arte. Não mais retirar a arte e a cultura de 
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uma “elite” social e colocá-la nas mãos do povo. Mas se utilizar do que já é do povo, de 

uma comunidade de periferia, de um grupo social numeroso, porém com pouca 

visibilidade fora daquela comunidade, e apresentá-lo para toda uma nação em um 

programa de televisão.  

A televisão, como meio de comunicação de massa, tem esse potencial, principalmente 

tendo nos programas de entretenimento uma ferramenta de agendamento.  

 

Nem a família, nem a escola - velhos redutos da ideologia - são já o espaço-

chave da socialização, “os mentores da nova conduta são os filmes, a televisão, 

a publicidade”, que começam transformando os modos de vestir e terminam 

provocando uma “metamorfose dos aspectos morais mais profundos”. O que 

implica que a verdadeira crítica social tem mudado também de “lugar”: já não é 

a crítica política, mas a crítica cultural. Aquela que é capaz de propor uma 

análise que vá “mais além” das classes sociais, pois verdadeiros problemas se 

situam agora nos desníveis culturais como indicadores da organização e 

circulação da nova riqueza, isto é, da variedade das experiências culturais.” 

(MARTÍN-BARBERO, 1997, p. 67) 

 

No caso do objeto analisado, cada costume retratado em um trecho da letra do Samba da 

Regina carrega um significado diferente e de importância diferenciada para cada pessoa 

que o escuta. Para, depois, considerar nesse processo o papel do público e do receptor, é 

importante analisar detalhadamente cada fragmento do conteúdo exposto. Nesse ponto, 

a semiótica pode fornecer um apoio bastante consistente.  

O primeiro ponto a se observar na análise da abertura do programa Esquenta é a escolha 

do tema da música: “Samba da Regina”. Não se trata do “Samba do Esquenta”, ou do 

“Samba do Povo”, por exemplo. É já o primeiro esforço no sentido de marcar a 

“personagem” da apresentadora Regina Casé, que ao longo de sua carreira já se 

consolidou como uma figura que busca estar muito próxima do povo da periferia. A 

letra da música, apresentada abaixo, reforça essa representação e essa personificação da 

Cultura Popular na figura da Regina.  

 

Samba da Regina 

Alô Regina! 

É tão gente fina que sabe chegar 

Em qualquer esquina 

Lá na cobertura, na laje ela está 

É quem domina. 

Porque tem a sina de ser popular... alô 
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Alôôôô rainha 

Se vai ter churrasco, feijão, vatapá 

Vai pra cozinha. 

Tem coisa gostosa de todo lugar 

Traz a farinha! 

O camarão seco, o jambu e o fubá 

E faaaaaaz verão 

E hoje é domingo 

Dia que o povão... agita! 

Se liga, se encontra, faz conexão, twita 

Ou pra se dar bem, 

Ou pra botar alguém na fita. 

Bateria arrebenta, todo mundo comenta, 

Que feito pimenta, o programa domingo esquenta. (2x) 

Regina de janeiro, fevereiro e março... (2x) 

Alô, alô... 

 

A primeira questão que pode ser colocada em relação à letra do Samba da Regina é a 

identificação do enunciador desta composição musical. Cada texto, ou cada enunciação, 

apresenta um enunciador e um enunciado – já que pressupõe-se que cada manifestação 

linguística precisa de um emissor e um destinatário. Não necessariamente pessoas 

físicas, mas ao menos a imagem de ambos referenciada pelo texto, conforme aponta 

Fiorin (2004).  

Sob a luz da Semiótica Francesa, cada texto possui um enunciado, que direciona-se de 

um enunciador a um enunciatário. Entretanto, a produção de sentidos acontece em cada 

um desses “momentos”, já que, tanto no enunciador quanto no enunciatário, ou seja, o 

“eu” e o “tu” de um texto, “ambos constituem o sujeito da enunciação, porque o 

primeiro produz o enunciado e o segundo, como uma espécie de filtro, é levado em 

consideração pelo “eu” na construção do enunciado” (FIORIN, 2004, p. 16). O 

enunciador não seria o narrador do texto, aquele que é mencionado em um enunciado. 

Mas aquele a quem se pode atribuir o discurso. Como exemplo, Fiorin se utiliza da obra 

Memórias Póstumas de Brás Cubas, do escritor brasileiro Machado de Assis. Na obra, o 

narrador é Brás Cubas, mas quem fala através dele, o enunciador é Machado de Assis.  

O próprio texto pode contribuir para que se construa a imagem desse enunciador e esse 

é um dos pontos principais deste trabalho. Trata-se do Ethos do enunciador, as 

características que compõem aquele que fala no texto. Para apresentar esse conceito, 

Fiorin (2004) retoma os conceitos de Aristóteles, e afirma que “o ethos é a imagem do 

autor, não é o autor real; é um ator discursivo, um autor implícito”.  



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu, PR – 2 a 5/9/2014 

 

 9 

Sob esse ponto de vista, quando se trata de um produto como a abertura do programa 

Esquenta, seria o enunciador o compositor Arlindo Cruz ou podemos dizer que quem 

faz essa enunciação é o próprio Esquenta? Ou, ainda, ir mais além e entender como 

enunciadora a própria Regina Casé e - através da figura dela, o povo brasileiro? 

Embora Arlindo tenha escrito a letra da música, não se pode afirmar que é ele o 

enunciador desse texto verbal. Arlindo é apenas o interlocutor que escreve e que canta, 

mas quem quer comunicar algo ao público não é ele. Seu trabalho foi apenas o 

instrumento para passar uma mensagem que quem quer transmitir é o programa 

Esquenta - concretizado na imagem da própria apresentadora. Esta música é de Regina, 

sobre Regina e para Regina - sendo essa última, mais do que as duas primeiras, a 

representação do povo. 

Faça-se um recorte nas primeiras frases da música: “Alô Regina!/ É tão gente fina que 

sabe chegar/ Em qualquer esquina/ Lá na cobertura, na laje ela está/ É quem domina./ 

Porque tem a sina de ser popular... alô/ Alôôôô rainha”. 

Para que sua enunciação produza sentido e alcance seu público de destino, há uma série 

de características que um enunciador precisa ter. Em primeiro lugar, inspirar confiança, 

em segundo, demonstrar honestidade e, em terceiro lugar, oferecer um bom tratamento 

ao seu destinatário. São os conceitos de Phrónesis, Areté e Eúnoia (FIORIN, 2004, p. 

20), que compõem o ethos de um enunciador. 

O trecho destacado acima destaca aspectos da apresentadora que reforçam os três pontos 

mencionados: 

 

Regina “é tão gente fina” > Eúnoia 

“que sabe chegar em qualquer esquina” > Phrónesis 

“Porque tem a sina de ser popular” > Areté 

 

Ou seja: Regina é confiável, porque como uma pessoa que “tem a sina de ser popular”, 

ela é do povo, está próxima do espectador popular, da periferia, por ser também assim. 

Esse trecho cria uma poderosa identificação entre o público-alvo do programa e a 

apresentadora, reforçando seu Ethos de enunciadora. E, não apenas ela é popular, como 

também é “gente fina”, em uma expressão popular que mostra simpatia e empatia. O 

próprio fato de se utilizar essa expressão, “gente fina”, é uma maneira de despertar um 

reconhecimento com o público, por se tratar de uma expressão popular. Regina chega 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu, PR – 2 a 5/9/2014 

 

 10 

em qualquer lugar, em qualquer esquina, e é capaz de ser gentil, simpática e carinhosa 

com todos, pois ela é uma pessoa como você, que, como você, é popular.  

O uso da palavra “sina” também chama a atenção. De acordo com o dicionário Aurélio, 

a palavra “sina” denota “sorte; destino; fado”. Ou seja, Regina tem no “ser popular” um 

destino, um fado. É uma sorte, mas ao mesmo tempo um infortúnio, já que ser popular 

não é necessariamente fácil; por outro lado, é uma sorte, pois assim ela pode estar “Lá 

na cobertura, na laje”, e, por ser popular, ela “é quem domina”.  

A utilização da palavra “laje” também traz uma significação que pode ser peculiarmente 

decodificada pelo público da periferia. Mais do que apenas um componente de concreto 

em uma construção de dois ou mais andares, a laje é, na cultura popular, um espaço de 

convívio social. É um salão de festas, um lugar onde se fazem os almoços, os 

churrascos, onde as mulheres tomam banhos de sol e os grupos de pessoas festejam. É 

uma significação que possivelmente não seria feita por quem não tem esse convívio e 

esse conhecimento social, denotando mais uma vez a utilização de gírias e expressões 

populares para alcançar o propósito de reconhecimento do popular. 

Por outro lado, embora se proponha como popular, Esquenta também quer estar na 

“cobertura”. Assim como está na “laje”, o espaço de convívio e festejo nas periferias, 

também está na “cobertura”, o espaço de convivência das classes sociais mais elevadas.  

O último termo dessa estrofe também tem uma significação interessante. A palavra 

“domina” carrega uma significação diferente na língua informal. Não se trata de uma 

dominação no sentido clássico de tomar o poder e subjugar, de dominação política. 

Dominar é “estar à vontade” em um determinado ambiente, a ponto de agir como um 

líder, porém não necessariamente impondo sua vontade, e sim impondo sua capacidade 

de levar a cultura popular a todos os povos, sejam eles da periferia ou não. A frase “Alô, 

Rainha” vem para reforçar essa ideia. Regina a rainha dos povos, por sua simpatia e 

capacidade de reunir toda a gente, e estar em todo lugar, é uma indicação do poder de 

Esquenta, do poder do povo. 

Regina domina – a laje, a cobertura, cada esquina - pois ser popular é sua sina. E ela é 

tão gente fina, e sabe chegar, que isso permite que ela domine, pois ela é o povo, é a 

rainha do povo. 

Para chegar a isso, um importante espaço com forte presença na cultura popular 

brasileira é a cozinha e todos os elementos de significação que a acompanham. A 

culinária é para os brasileiros um ambiente de identificação social. Ao trazer em sua 
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letra uma série de pratos típicos de diferentes regiões do país, o Samba da Regina mais 

uma vez cria uma identificação com o povo, pois trata-se de receitas que fazem parte do 

cardápio da periferia, de maneira geral. Quando diz “Se vai ter churrasco, feijão, vatapá/ 

Vai pra cozinha./ Tem coisa gostosa de todo lugar/ Traz a farinha!/ O camarão seco, o 

jambu e o fubá/ E faaaaaaz verão/”, a música traz para o contexto culinárias clássicas do 

Sul do país (churrasco), do norte (jambu), das regiões litorâneas (camarão), mas, 

sobretudo, o alimento mais característico do povo brasileiro, o Feijão. O brasileiro não 

sente falta de comida. Quando vive em situação de pobreza e passa fome, é comum se 

dizer no país que “falta arroz e feijão”. Quando uma pessoa aparenta estar muito magra, 

ou não tem força física para levantar peso, diz-se popularmente que “está faltando 

feijão”. Não há alimento mais popular do que o feijão. 

Essa mistura – dos ingredientes e de pratos típicos de todas as regiões – também é uma 

referência ao caldeirão cultural que é o Brasil, já referenciado no Samba da Regina ao 

agregar diferentes ritmos numa música tão curta, ao reunir a laje com a cobertura, ao 

estar em todo lugar. É um intercâmbio de elementos culturais brasileiros que se reflete 

na culinária. 

A frase “tem coisa gostosa de todo lugar” remonta ao fato de que o programa quer se 

colocar como aberto para todos. Mas, não é apenas em cada uma dessas culinárias. É 

principalmente de maneira geral neste trecho destacado acima que a letra da música faz 

um convite à audiência. Venham, pois teremos comida, tendo comida, tem-se uma festa 

popular brasileira. É em torno da mesa que os brasileiros se reúnem, especialmente nas 

periferias.  

A cultura popular brasileira é muito ligada à questão da culinária, especialmente nos 

almoços de domingo. Então quando se fala em “E hoje é domingo/ Dia que o povão... 

agita!/ Se liga, se encontra, faz conexão, twita/ Ou pra se dar bem,/ Ou pra botar alguém 

na fita”, o Esquenta se coloca novamente como um ambiente de festa do povo. Não é 

coincidência que o programa é exibido aos domingos, com início em torno das 12h, 

exatamente o horário do almoço. É o momento de encontro familiar, de almoço em 

grupo, de “se ligar, se encontrar, fazer conexão, e twittar
5
”. Assim como o almoço de 

domingo, o Esquenta é o espaço de conversa, de diálogo de Regina com o povo, mas 

também da periferia com o restante do Brasil, já que se pretende vitrine de cultura 

popular na televisão.  

                                                 
5 Referência à postagem de publicações e textos na rede social Twitter: www.twitter.com.br 

http://www.twitter.com.br/
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Considerações finais  

 

Ao fazer referências claras a elementos de cultura popular, o programa “Esquenta”, por 

meio de sua abertura, o “Samba da Regina”, se apropria de signos verbais e não verbais 

que perpassam importantes aspectos da cultura de periferia brasileira, como a culinária e 

a própria variedade de ritmos, para utilizá-los como mediações junto ao seu público-

alvo.  

Quanto abre sua programação falando sobre o “camarão seco, o jambu e o fubá”, sobre 

o “churrasco, feijão, vatapá”, cria pontos de identificação e de reconhecimento com o 

público, que tem na culinária uma importante referência cultural do país. O uso de 

expressões populares também é um ponto a ser destacado. A letra do Samba da Regina 

traz termos e expressões como “gente fina”, o uso de “laje” como um espaço de 

convívio e comemorações, “botar alguém na fita” são expressões reconhecidamente 

populares, algumas delas características como gírias utilizadas nas periferias.  

Ao classificar Regina Casé como alguém “gente fina”, “que sabe chegar em qualquer 

esquina”, o samba de abertura cria mais um forte ponto de reconhecimento com o seu 

público-alvo. A música reforça as características de empatia e de “povão” da 

apresentadora. Regina é, por si só, um signo não verbal que, na letra e no videoclipe da 

abertura de seu programa, significa o povo.  

Regina é o Samba, Regina é o Esquenta e, ao ser o objeto do qual trata a letra da 

música, Regina estabelece um diálogo com o povo, pois fala a sua língua, suas gírias, o 

reconhece como sujeito. Dessa maneira, é possível caracterizá-la como a verdadeira 

enunciadora presente no texto do Samba da Regina. Não é o compositor Arlindo Cruz 

que chega – ou quer chegar – ao público de Esquenta, por meio da letra que compôs, 

mas sim Regina.  

Isso não permite, entretanto, afirmar que cada indivíduo que escuta a letra da música 

referida neste artigo interprete-a da mesma maneira. Conforme tratado no início deste 

artigo, existem diferentes fatores que atuam como mediações na comunicação, e que 

influenciam a maneira como o receptor “decodifica” os textos e as mensagens que 

chegam até ele. 
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Embora não seja a proposta desse artigo realizar um estudo de recepção sobre o público 

de Esquenta ou de sua música-tema, essa análise não tem sentido se não se levar em 

consideração a pluralidade desse público a quem se destina essa produção. “A sina de 

ser popular” certamente não terá para um trabalhador que mora em uma favela carioca o 

mesmo significado que gera para quem vive em um bairro de classe média paulista ou 

em um condomínio de luxo de qualquer estado.  

Em relação não apenas à letra do Samba da Regina, mas ao Programa Esquenta de 

maneira geral, é importante não apenas questionar até que ponto a maneira como o 

conteúdo é exposto reflete de fato as demandas destes grupos sociais postos em foco, o 

povo que vive na periferia; mas também se, com estas estratégias discursivas, o 

programa não desvia a atenção ou gera uma satirização de atores e grupos sociais que, 

por si só, já encontram pouca abertura para apresentação de suas demandas. 
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