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o núcleo guel arraes, da rede globo de televisão , e a consagração cultural da “periferia”

O NÚCLEO GUEL ARRAES, DA REDE GLOBO  

DE TELEVISÃO, E A CONSAGRAÇÃO  

CULTURAL DA “PERIFERIA”

Resumo

Desde a década de 1980, uma geração de artistas e inte-

lectuais tem contestado a oposição entre “alta” e “baixa” 

culturas e se valido de seu capital midiático para produ-

zir programas de TV em que desponta uma nova estru-

tura de sentimentos anti-intelectualista, apegada ao 

valor da “diversidade”, refratária ao nacionalismo, ao 

partidarismo e a uma visão tradicionalista de “povo”. 

Esta geração tem no Núcleo Guel Arraes (NGA), da Rede 

Globo, um espaço institucional e simbólico muito impor-

tante. Para entender esta estrutura de sentimentos e 

apontar de que maneira ela ecoa e intensifica uma mu-

dança no campo cultural brasileiro, este artigo está divi-

dido em dois itens que tratam, respectivamente da 

estrutura de sentimentos dos artistas e intelectuais abri-

gados no NGA e da conversão desta estrutura de senti-

mentos em um projeto estético-político de visibilidade 

midiática da periferia, sobretudo a partir do programa 

dominical Esquenta, da Rede Globo.

THE NÚCLEO GUEL ARRAES OF GLOBO  

TELEVISION NETWORK AND THE CULTURAL 

CONSECRATION OF “PERIPHERY”

Abstract

Since the 1980s, a generation of artists and intellectuals 

has contested the opposition between “high” and “low” 

culture and has used its media capital to produce TV pro-

grams that expresses its new structure of feelings, more 

attached to the value of cultural diversity, against na-

tionalism and a traditional vision of “people”. This gen-

eration has found an important institutional and 

symbolic place in the Núcleo Guel Arraes (NGA), of Globo 

TV. In order to understand this structure of feelings and 

to point how it echoes and intensifies a cultural change 

in the Brazilian cultural field, this article is divided in 

two items that present the structure of feelings em-

braced by artists and intellectuals sheltered in the NGA 

and the affirmative visibility of the “periphery”, espe-

cially in the Globo’s television program named Esquenta.
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