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APRESENTAÇÃO

O QUE NÃO VI NA TELENOVELA: À
MANEIRA DE UMA APRESENTAÇÃO
Adilson Citelli

Para
Juscilene Alves de Oliveira:
que sempre esteve perto

Em janeiro de 1996, Maria Aparecida Baccega deu entrevista
à Revista Veja que causou alguma confusão nos arraiais acadêmicos
e mesmo fora deles. A professora defendia o estudo das
telenovelas por considerá-las como produtos culturais importantes
para se conhecer a vida brasileira. O proferimento reuniu estranha
convergência de contrariedades. De um lado, matérias na imprensa
e cartas de leitores consideravam a pesquisa com telenovela perda
de tempo e indevido gasto de dinheiro público. De outro, havia no
ambiente acadêmico os que identificavam na fala da professora
certo tributo à indústria de entretenimento, com as suas devidas
camadas manipulatórias e alienantes. Ademais, não faltaram
desconfianças dos produtores de telenovelas por enxergarem no
repentino interesse acadêmico a montagem de um sistema crítico
ao o próprio gênero de largo sucesso no país.
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A rigor, a entrevista apenas dava trânsito a um processo que
vinha se desenvolvendo desde os inícios dos anos 1990 e que resultou
na criação do Núcleo de Pesquisa de Telenovela (NPTN-ECA-USP), do
qual Maria Aparecida Baccega seria coordenadora no período 19972000. Daí surgiu o Projeto Integrado Ficção e Realidade: a telenovela
no Brasil, o Brasil na telenovela, que teve financiamento da FAPESP.
Tratou-se de marco importante haja vista a maneira como o trabalho
foi estruturado, em subgrupos com vários docentes cuja obra viria a
se consolidar neste âmbito de pesquisa, e que abrangia temáticas
envolvendo o estudo estrutural das narrativas teleficcionais, passando
por interconexões históricas, culturais, etnicas, até os problemas
afeitos à produção e recepção do “folhetinismo eletrônico”.
Com a aposentadoria na USP e nova etapa profissional iniciada
junto ao programa de pós-graduação em Comunicação e Práticas de
Consumo, da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM),
em período que se desdobraria de 2003 a 2020, Maria Aparecida
Baccega retoma, com ênfase, a partir de 2009, o trabalho em torno da
teleficção, contribuindo para formar mestres e doutores voltados aos
inúmeros nexos permitidos pela pesquisa na área e de que servem
como exemplos: os vínculos comunicação, educação e consumo; os
fenômenos da transmidiatização; problemas de bullying e violência
nas escolas. Enfim, nas proposições narrativas das séries e novelas,
transitadas através dos múliplos dispositivos comunicacionais
contemporâneos, é possível reconhecer manifestações de largo
espectro facultadas pelos diálogos sociais e presentes nos planos
das sociabilidades, dos afetos, dos roteiros educativos escolares, da
conformação de valores, das projeções simbólicas, dos hábitos de
consumo, para não alongarmos as referências.
Last but not least, estamos diante de um plano de trabalho –
do qual este livro é expressão – presente há tempos no horizonte de
preocupações de Maria Aparecida Baccega. Tal continuum de pesquisa
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nos permite associar à professora a palavra scholar, atribuída, numa
das possibilidades de uso na língua inglesa, para alguém que se
dedica com afinco e de modo verticalizado a determinado assunto.
A entrevista da qual partimos para realizar esta apresentação
parecia, já em seu anúncio, indicar um longo caminho a ser trilhado,
reconhecendo na telenovela não apenas um produto de diverssiment,
mas algo merecedor de visagem acadêmica, que requisita o
acionamento de metodologias, mecanismos próprios de abordagem,
análise e reflexão crítica – postas em perspectiva transdisciplinar e na
apreensão das variáveis discursivas e dos contextos socioculturais
que as ensejam. A coragem para enfrentar tal programa ajudou a
afastar de muitos de nós o olhar de través sobre um tipo de produção
cultural que parecia dotada de valor menor. Enquanto isso, o IBOPE
registrava índices de audiência que alcançavam – ao menos no
período mais venturoso das telenovelas – a ordem de 50-60 pontos,
mostrando existir um Brasil que se reconhecia ou se dava a reconhecer
naquele gênero ficcional, malgrado os esgares a ele dispensados por
determinados setores sociais. Pessoalmente, pouco ou nenhuma
simpatia dispensava ao produto que tinha a incrível capacidade de
juntar famílias inteiras visando a seguir, diariamente, as venturas e
desventuras de Odete Roitman, Maria de Fátima ou Felipe Barreto.
Ocorre que no meio do caminho havia O rei do gado, telenovela
que alguém já chamou de épico dramático, a expor em seus 209
capítulos (passados em período de 17 de junho de 1996 a 14 de
fevereiro de 1997), os antagonismos entre as famílias Mezenga e
Berdinazzi. O pano de fundo apresentava o velho problema brasileiro
da posse da terra, em sua marcha de pobreza e riqueza associada
aos deslocamentos no campo e à concentração de renda, esclarecida
na decadência do ciclo cafeeiro e crescimento do agronegócio – com
expressão metonímica na região de Ribeirão Preto. E numa ampliação
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histórica, o roteiro de Benedito Ruy Barbosa e a direção geral de
Luiz Fernando Carvalho, trouxeram as temáticas da reforma agrária
(dois meses antes da estreia de O rei do gado ocorreu o massacre
de Eldorado dos Carajás, no qual foram mortos pela polícia militar do
Pará, dezenove trabalhadores rurais), e do Movimento sem Terra (MST).
E quando a discussão sobre novela ou não novela engrossava,
Baccega avocava a fala de João Pedro Stédile, dirigente do MST: “A
novela ajudou a fazer as pessoas nos olharem de maneira diferente.
Nos deu status de cidadãos”. Ou seja, a teleficção parecia carrear
consigo algo mais do que simples estratégia de despistamento
alienador, podendo nela residir, ao mesmo passo, o entretenimento
e a discussão sobre as contradições políticas e ideológicas dos
sujeitos e do próprio país. Por embates diversos, o amigo cético
que assina esta apresentação aprendeu com a amiga aderente que
existia algo além das aparências para ser visto nas telenovelas: o
diverssiment carreava consigo nuances de significação cujos limites
transcendiam o glamour das celebridades, o falseamento da história,
o efeito narcotizante, a pura reificação1.
O presente livro pode ser lido dentro deste ambiente complexo.
E o grupo que o elabora, o Comunicação, Educação e Consumo: as
interfaces na teleficção, – coordenado no PPGCOM-ESPM por Maria
Aparecida Baccega até 2020, quando do falecimento dela – nos oferece
significativa amostra das pesquisas e reflexões que foram levadas
a termo no período. No material lido identifico ao menos duas faces
integradas. Uma referente ao projeto que articula o grupo de pesquisa
em seu ensejo de aprofundar a temática assinalada e tendo como
instância última de amarração os vínculos comunicativo-educativos e
de consumo. Outra traduzida nos dez textos dedicados ao exame dos

1 O conceito de entretenimento vem sendo revisto, a exemplo do que faz Byung-Chul Han,
em Bom entretenimento. Petrópolis: Vozes, 2019
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subtemas confluentes à citada proposição e empenhados na análise
amiúde do problema a ser perscrutado.
Seria tarefa demasiada para esta apresentação detalhar cada
um dos artigos componentes do livro, tarefa reservada à agudeza dos
leitores e das leitoras, motivo pelo qual indico, sumariamente, linhas
de força que os conduzem. Os referidos trabalhos estão unificados
pelo leitmotiv da teleficção, e buscam compreender o gênero a partir
de um conjunto de subáreas, de que seguem exemplos: organização
estrutural das narrativas; presença dos estereótipos e dos mecanismos
de representação; hábitos de consumo das telenovelas; exame dos
andamentos da teledramaturgia brasileira.
A educação formal é contemplada, diretamente, por quatro
dos artigos que miram desde a vivência dos/das discentes e docentes com a teleficção até a maneira como nela as imagens da
escola e seus agentes são representadas. Sucedem-se escritos
provocativos envolvendo a presença da velhice na telenovela; a
elaboração das imagens ostentativas na narcocultura (ver a análise
da personagem de A força do querer, Bibi Perigosa); a indagação
acerca da exegese em teledramaturgia (dividida entre o comentário
jornalístico e a crítica propriamente dita); a apropriação midiática
crossmedia em telenovela infantojuvenil; a construção dos elementos simbólicos que ensejam o consumo na Inglaterra eduardiana
– em exame no artigo voltado à série britânica Mr. Selfridge. Enfim,
na perquirição das telenovelas e das séries é possível reconhecer a
construção dos processos de representação e simbolização social
postos em circulação na cena pública.
Os artigos reunidos neste livro esclarecem merecida homenagem
ao último movimento de pesquisa e estímulo à aventura intelectual em
torno da teleficção realizado por Maria Aparecida Baccega. Entretanto,
mais do que isso, temos a evidência de como o trabalho coletivo

s u m á r i o

16

realizado de maneira criteriosa promove decisiva contribuição para
adensar determinado campo de estudos. Ao fim e a ao cabo, o tributo
aqui manifesto é o reconhecimento de uma jornada que deixaria a
professora fundamente orgulhosa.
Adilson Citelli
SP. Março de 2021
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Capítulo 1

1

Ressignificação de uma
categoria de análise no estudo
da narrativa teleficcional
Maria Aparecida Baccega

Maria Aparecida Baccega

Ressignificação
de uma categoria
de análise
no estudo
da narrativa
teleficcional
DOI: 10.31560/pimentacultural/2022.254.18-41

INTRODUÇÃO2
Inserida no bojo da televisão, como seu espaço mais rentável
(no Brasil), o produto cultural telenovela tem suas raízes no “massivo”, no popular, adentrando hoje a cibercultura. A concepção dual
da realidade, massiva x pós-massivo, digital x analógico, que tem
se expressado em alguns trabalhos, revela-se como resultado do
abandono da dinâmica que caracteriza sempre o emergente, ele
mesmo resultado de um processo e ponto de partida de outro ou
outros. Como diz Jenkins, “os velhos meios de comunicação não
estão sendo substituídos. Mais propriamente suas funções e status estão sendo transformados pela introdução das novas tecnologias” (Jenkins, 2009: 41).
Tendo em vista a estrutura socioeconômica da sociedade,
essa justificativa refere-se ao prestígio econômico da TV e, nela, da
telenovela. Para tanto, apresentamos o panorama de investimento
publicitário em televisão (abaixo), em que se pode notar não apenas a
liderança desse meio, mas o crescimento – mesmo que pequeno – de
2009 (61,4) para 2010 (62,6) e para 2011 (63,1)3.

2 Parte deste texto deriva de trabalho apresentado no Congresso da Intercom de 2011,
realizado em Recife. Algumas dessas ideias foram lá discutidas. Como se trata de temática
de objetivo prioritário da autora, foram realizadas modificações que novas pesquisas
teóricas permitiram.
3 Embora consideremos que reduzir a questão do consumo, característica de qualquer
sociedade e formador de identidades, à questão publicitária é fugir do debate, não
podemos deixar de reconhecer que ela dialoga com sucesso junto aos consumidores. Por
isso, a verificação do lócus onde estão sendo alocadas suas verbas.
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Figura 1 – Gráfico sobre participação dos meios no montante
da verba publicitária em ago/2009. Fonte: Inter-meios

Figura 2 – Gráfico sobre participação dos meios no montante
da verba publicitária em ago/2010. Fonte: Inter-meios
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Figura 3 – Gráfico sobre participação dos meios no montante
da verba publicitária em ago/2011. Fonte: Inter-meios

Este texto refere-se à primeira etapa de pesquisa. Nele,
arrolamos alguns conceitos que consideramos fundamentais para a
crítica da estrutura narrativa da telenovela.

MELODRAMA E TELENOVELA
BRASILEIRA: CONSIDERAÇÕES
Adequando-se aos vários períodos históricos, o melodrama
é uma estrutura que tem vencido barreiras, o que o torna sempre
contemporâneo. Fortalece-se no decorrer do século XVIII, sobretudo
com a Revolução Francesa, a qual, segundo Thomasseau (2005,
p.13-17), possibilitou o aumento do público de teatro, com a
presença das classes populares. Ele transformava em “mitos e
maravilhas as situações de violência que as ruas e as assembleias
haviam banalizado”. Não era reprimido pela burguesia, porque
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trazia, como de resto ainda hoje, o culto da família e o sentido de
propriedade e de conservação dos valores (Idem); preservava o
senso de hierarquia e o reconhecimento do poder estabelecido.
“Reconciliava”, assim, todas as ideologias. Era amado pelo público
e desprezado pelos críticos. Assim nasceu, assim vive, assim o
melodrama aparece até hoje em todas as suas manifestações:
escritas, audiovisuais (televisivas são as que nos interessam neste
trabalho) ou na cibercultura (para onde caminha o projeto).
No Brasil, até à metade da década de 1960, dramaturgos
como Glória Magadã (cubana fugida da Revolução) tomavam conta
das histórias ficcionais: dramalhões que remetiam a realidades
do “passado”: ex. a novela Sheik de Agadir. A temática brasileira
(questões socioeconômico-culturais, vida no cotidiano, as novelas
chamadas socioculturais) penetrou a telenovela há mais de 30 anos
(Fernandes, 1997). Assim, a nação está narrada em suas histórias, e
também colabora para a continuidade dessa narração. Ou seja: as
histórias narradas só o são porque dialogam com a nação, a qual,
ressignificando-as, oferece argumentos para a continuidade da
narrativa. Dramaturgos de renome como Dias Gomes, Lauro César
Muniz, Benedito Ruy Barbosa, entre outros, construíram, nesse tempo,
uma obra respeitável. Ainda assim se fala na telenovela apenas como
alienação. Já o gênero informativo – tão merecedor de crítica quanto a
ficção, pois o deslocamento da realidade do sujeito pode estar mais
nele – continua pouco criticado. Enquanto a ficção é encarada como
o mundo dos sonhos, o informativo é encarado pelos receptores como
“realidade”, como algo que tem credibilidade.
Assim como a telenovela, que é veiculada de forma seriada, o
telejornal também tem um capítulo diário. Nele apresentam-se tanto
fatos anteriores (ocorridos há poucos dias, pois segundo a norma
jornalística, nenhum fato consegue atrair a atenção do receptor por
mais de três dias) quanto aqueles que aconteceram naquele dia,
selecionados para serem publicizados, para se tornarem notícia.
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Como lembra Arlindo Machado (2000), não foi a televisão
que inventou a forma seriada de narrativa. Ela já se encontrava
presente em certas formas de literatura, como as cartas, os
sermões; nas narrativas míticas intermináveis, como As mil e uma
noites. Desenvolveu-se com a técnica do folhetim, no século XIX,
e continuou na radionovela (O direito de nascer) e nos seriados do
cinema. E continua a ter grande sucesso.
A linguagem narrativa da telenovela manifesta-se num modo
peculiar de “contar histórias”: é como se aquela narração estivesse
sendo contada por alguém da nossa família, uma “pessoa” de nossas
relações, o que permite aproximações, identificações por parte do
espectador. Ela sempre narra “casos” que aconteceram aqui e acolá,
construindo uma história sem fim, caracterizando uma espécie de
conversação em andamento, não mais ao redor da fogueira, mas
ao redor da mídia (White, 1994). São narrativas que manifestam
permanentemente as relações com a cultura, por isso nos enredam e
nos fazem navegar ‘por mares’ não apenas ‘nunca dantes navegados’
mas também pelos ‘nunca navegáveis’, ou só navegáveis no virtual.
Na experiência da TV, relaxamos nossas expectativas
estabelecidas de racionalidade, entramos em outros mundos possíveis
de significados, e então retornamos para o nosso mundo “real”, com
perspectivas, de algum modo mudadas, que nos permitem modificar
esse mundo (White, 1995, p. 71).
Essas “perspectivas mudadas” aparecem também em Terry Eagleton, quando discute a distinção entre ciência e arte. Abusivamente, estamos transpondo suas observações: em ciência o discurso do
“real”; na “arte”, o discurso ficcional. Diz Eagleton que eles não tratam
objetos diferentes, mas o mesmo objeto de diferentes maneiras. Exem4
plifica com as obras Tempos Difíceis de Dickens e O capital de Marx .
4 DICKENS, Charles. São Paulo: Boitempo Editorial, 2014; MARX, Karl. O Capital - Livro I –
crítica da economia política: o processo de produção do capital. São Paulo: Boitempo, 2013.
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A ciência dá-nos um conhecimento conceptual de uma situação;
a arte dá-nos a experiência dessa situação, o que é equivalente
à ideologia. Mas, ao fazê-lo, permite-nos ‘ver’ a natureza
dessa ideologia e começa, assim, a conduzir-nos no sentido
da compreensão plena da ideologia que é o conhecimento
científico. (EAGLETON, 1976, p. 31-32) (grifo nosso).

Como diz Kundera (1988, p. 74), as narrativas ficcionais
desenham o mapa da existência, o mapa das possibilidades e
não o mapa da sociedade. E, como vimos, cada vez saímos dessa
experiência de navegação, dessa outra “existência”, de modo diferente
daquele que começamos o percurso. “Ajudando a compreender a
escrita da ‘carta marítima’, [a ficção] ajuda-nos a chegar a terra com
horizontes ampliados. E não reduzidos” (Baccega, 1995, p. 7-13). E
promovem a nossa inserção na dinâmica social.
Se hoje não sentamos mais ao pé da fogueira para ouvirmos as
histórias de nosso povo e construirmos, junto com o narrador, os mitos
de nossa identidade; se as feiras populares com seus poetas já não são
mais o lugar privilegiado de constituição/reconstituição permanente
da nacionalidade; se a literatura de cordel e o circo (Tufte, 1995, p.
34-53) perderam força, temos ainda como espaço prioritário os meios
de comunicação, em especial a televisão, que tem se configurado
como o “lugar” privilegiado das narrativas, cujas matrizes históricas se
encontram naquelas manifestações culturais.
Retomando a questão da tecnologia, ela possibilita que as
matrizes das narrativas circulem rapidamente pelo ciberespaço, e os
sujeitos receptores tenham a condição de introduzir modificações,
colaborando assim com a própria escritura da narrativa que, no trajeto,
vai se alterando. O receptor sempre foi ativo, sempre pôde introduzir
modificações na história, a diferença é que agora tudo ocorre com
uma velocidade maior e tem condições de atingir um número quase
incalculável de pessoas.
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Isso ocorre tanto no discurso ficcional quanto no “real”. Podemos perceber que também as notícias, a considerada “realidade”, o
discurso do “real”, constituem-se em narrativas, com heróis e bandidos. Costumamos afirmar que o telejornal muitas vezestem mais ficção
que a telenovela. E, por seu caráter de “verdade”, por seu gênero de
noticiário, empulha muito o telespectador.
As narrativas dos telejornais atualizam os mitos fundadores da
nacionalidade, a partir do cotidiano, dos fatos que estão ocorrendo.
E para atualizar tais mitos, utiliza- se de uma história “real” que se
transforma no eixo catalisador dos “capítulos” diários.
Na telenovela, normalmente temos a história de um amor
impossível (ou vários, dependendo do número de subtramas). Sempre
há a disputa pelo “eu” amado. Há sempre a trilogia, como lembra
Renata Pallottini (1998), caracterizando, invariavelmente, um amor
impossível, com obstáculos os mais diversos (Tristão e Isolda, Romeu
e Julieta entre outros).
Como diz Doc Comparato (1983, p. 38):
Idéia é um processo mental. Criatividade é a concatenação
dessas idéias. Originalidade é o que faz um texto ser diferente
de um outro; é a sua marca individual no texto. Seu estilo. Por
esta razão, se fala do ‘universo’ de um poeta, da ‘cosmogonia’
de um artista. Na verdade, os dramas e comédias contam
basicamente a mesma velha estória do homem e seus conflitos.
A diferença está em como determinado artista conta a mesma
velha história.

A telenovela reflete/ refrata o contexto social, respeita o
tempo e espaço históricos da sociedade da qual emerge e trata
dos grandes temas do cotidiano, os quais são alçados à condição
de elementos do universo ficcional. Tem sua verossimilhança
construída no interior da narrativa. É desse modo que a ficção
colabora, ela também, com a atualização dos mitos fundadores da
nacionalidade principalmente no âmbito dos valores.
s u m á r i o
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Também do ponto de vista econômico a produção televisiva
ficcional desempenha importante papel. Ela vem se constituindo
num importante produto de exportação da América Latina, principalmente no México e no Brasil. Internamente, queremos sobrelevar
a ampliação do mercado de trabalho de uma gama muito grande
de profissionais, que vão de dramaturgos a atores e atrizes, iluminadores, sonoplastas etc. Sem falar nos produtos que a telenovela
faz deslanchar: todos sabemos que os compositores de música popular brasileira (ou qualquer outra música) adoram ter uma de suas
obras como tema de telenovela. Isso vai projetá-los. A indústria do
vestuário, dos acessórios, além de muitas outras são também beneficiárias dessas produções televisivas. E servem também para que
se possa observar quais as “marcas” mais duradouras que aquela
narrativa tem deixado nos sujeitos. Está aí um dos modos de analisar o processo de interpretação, de recepção da telenovela.
Em muitos segmentos da população e não apenas nos diretamente ligados à telenovela ocorre a ampliação da oferta de
emprego. Esse incremento de produção se deve ao papel de influenciadora da moda, de jeito de falar, da música preferida etc.
que, transitoriamente, a telenovela exerce. Temos observado que
há uma certa confusão entre essa apropriação, que podemos verificar sem grande esforço, e o que chamamos de incorporação,
que seria a efetiva mudança de valores e comportamentos que a
telenovela promoveria. Na verdade, a telenovela pauta a discussão
dos temas, mas as mudanças ocorrem quando e como a sociedade civil organizada assim o desejar. É claro que a discussão
desses grandes temas é o caminho para que a sociedade chegue
à mudança. Sem essa discussão, seria mais difícil dar o apito para
o início da marcha. Por outro lado, a discussão desses temas se
espalha porque a telenovela consegue fazer que eles sejam inseridos nos mais diversos tipos de mídia, em diferentes suportes ou
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plataformas, dado o grande apelo da narrativa ficcional. É como se
a telenovela fosse a matriz que se espalha.
Se a telenovela fosse capaz de, ela própria, modificar comportamentos da sociedade, o Brasil não teria mais preconceito contra os
homossexuais, por exemplo, cuja temática tem sido frequentemente abordada. Destaque-se que a própria sociedade, na condição de
co-autora da telenovela, chegou a decidir em favor da continuidade
do relacionamento de um casal de homossexuais. Mas isso ocorre,
ainda, apenas no âmbito da ficção5.
É indiscutível que a telenovela brasileira atingiu, nos dias que
correm, um ótimo grau de qualidade em realização; ela é, em geral, bem escrita – observando-se as convenções do gênero – bem
interpretada, bem iluminada; tem bons cenários e figurinos, boa
maquiagem e locação. A telenovela atingiu, enfim, a idade adulta.
É um produto que se pode, tranquilamente, vender, e vender bem
(Pallottini, 1998, p. 20).
Sabemos que é impossível mapear todas as mediações que se
manifestam na construção da interpretação, por isso vamos destacar
aquelas que nos pareceram mais atinentes aos nossos objetivos.

5 Infelizmente, a mídia mostrou verdadeiro massacre que 5 jovens de classe média alta
perpetraram contra um rapaz e em seguida contra outros três, na Avenida Paulista, em São
Paulo, no dia 14 de novembro de 2010.
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NARRATIVA TELEVISIVA: O FOCO NARRATIVO
Contar história sempre foi a arte de contálas de novo (Benjamin, 1993, p. 205).

A narrativa existe desde sempre. Aparentemente simples no
começo, tratava da narração de fatos ocorridos no presente ou em
tempo não muito distante, no âmbito do narrador, com sua participação
ou sem ela. Assim, desde sempre a narrativa teve a mediação do
narrador. Em outras palavras: não há narrativa sem mediador. Ela é,
portanto, sempre uma construção que suporta sentidos.
Foi-se tornando cada vez mais complexa. Incorporou a
imaginação, tratando de fatos “reais” e fatos imaginados. Passou a
constituir-se entre o verdadeiro, aquilo que “ocorreu”, e o verossímil, o
que parece ter ocorrido. “A experiência que passa de pessoa a pessoa é
a fonte a que recorreram todos os narradores” (Benjamin, 1993, p. 198).
Eis sua matéria prima. Hoje o conhecimento da narrativa, sobretudo
a que se conta pela mídia, é o melhor caminho para conhecer-se a
cultura da sociedade.
Ou, como diz Omar Rincón (2006, p. 93-94):
O poder revelador da narração está no fato de que só se vivemos
podemos contar; viver significa encontrar nossos modos de
narrar-nos. Quem não experimenta a vida não tem nada que
contar, já que somos uma produção narrativa; narramos porque
só aí encontramos sentido na fábula, no mito, no desejo. A
condição para narrar é ter experiência, fazer significativa a rotina.
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AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA
DA TELEFICÇÃO
Cada telenovela, cada produto de ficção televisiva, contém
na concretude de seu desenvolvimento a verdade que se constitui
nela. Por isso, não se pode avaliá-la a partir do que é exterior a ela.
Neste caso, é necessário que os elementos deste produto cultural
sejam verossímeis, verossimilhança esta cujas referências fazem
parte da própria narrativa.
Evidentemente, a narrativa emerge de uma determinada
sociedade, num tempo histórico, numa cultura. Carrega com ela
essas marcas. Mas, ao ser construída, levanta “muros”, delimita
seu espaço, e aí se constrói algo novo. Tem especificidade. Segue
determinados cânones que caracterizam o gênero e o formato
(Pallottini, 1998; Jost, 2004).
As mudanças de plataforma da ficção televisiva parecem
constituir-se num novo espaço que, emergindo do primeiro, tem seus
próprios limites e suas convenções. Tem também especificidades.
Sem dúvida há muito por se pesquisar sobre este tema.
Por isso podemos afirmar que, tal qual em outras obras
ficcionais, a telenovela se caracteriza pela autonomia, mas não pela
independência: suas raízes se fundam na cultura que a produz. A
realidade que ela constrói não é nem pode ser separada de tudo o que
a rodeia. Se assim fosse, não haveria possibilidade de compreendêla, pois o sentido se forma a partir do que já é, do que já está. Ela
se relaciona com outras telenovelas. Se a telenovela tem normas
específicas, também é verdade que não é nela própria que ela vai
encontrar substância para elaborar estas normas.
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Também tem especificidade: seus cânones revelam sua
autonomia. Afinal, ela cria suas próprias leis a partir das quais será lida,
será interpretada. Ela constrói seus próprios limites. Apropria-se do
cotidiano, dos grandes temas sociais, os quais circularão no universo
da telenovela com significados que a narrativa lhes atribui.
Como em todas as obras ficcionais, o “autor” da telenovela é
aquele que emerge da sua história, da sua apresentação, ou seja, do
próprio produto cultural. Por isso, tomamos emprestada – e estendemos
– a classificação de autor implícito de Booth (in Leite, 1985, p. 19):
Imagem do autor real criada pela escrita [aqui pela linguagem
audiovisual], é ele quem comanda os movimentos do narrador,
das personagens, dos acontecimentos narrados, do tempo
cronológico e psicológico, do espaço e da linguagem em que
se narram indiretamente os fatos ou em que se expressam
diretamente as personagens envolvidas na história.

O autor implícito não é o narrador. É aquele que se constitui pelos
efeitos de sentido da narrativa, do roteiro produzido, da conjunção das
várias linguagens: verbal e não verbais que constituem a telenovela.
Em outras palavras: a categoria autor implícito, criada por
Booth (1980), abrange todos os personagens, suas ações, seus
comportamentos éticos ou emocionais, suas vitórias, seus fracassos,
seu sofrimento ou alegria. Abarca o universo narrativo em sua
totalidade, a produção ficcional em seu domínio.
Consideramos que outros conceitos podem também migrar do
campo dos estudos de linguagem, em especial os que se referem à
análise e crítica da obra ficcional (literatura), para a análise e crítica
desta outra obra ficcional: a telenovela.
Destaque-se que na trama da cultura da contemporaneidade,
aparentemente caíram as barreiras entre o real e o virtual, sendo que,
nessa nova composição da trama, o virtual parece ocupar o lugar do real,
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o lugar “central”, ponto de chegada e ponto de partida. De outro modo:
a presença, ao mesmo tempo, do efeito de real e da ilusão referencial
(Barthes, 1988, p. 145-174) - característicos do discurso ficcional e
do discurso histórico, ou seja, ficção e realidade - leva à pluralidade
de autores implícitos6, aqueles que se inferem da conjugação das
virtualidades criadas pelas narrativas nas várias plataformas. Assim,
nessa nova realidade, os autores implícitos multiplicam-se de acordo
com o número de plataformas e de modificações da narrativa.
Estamos estendendo os conceitos de Barthes e os de Booth.
Supomos que isso pode ajudar-nos na compreensão e na análise
da telenovela.
Graças à tecnologia, o que se pode apontar como ilusão
referencial aparece mais fortemente como “real”, no sentido de Barthes
(1988, p. 156)7. Para ele, o “real” nunca é mais que um significado não
formulado, abrigado atrás da onipotência aparente do referente.
Verificam-se, assim, novos modos de participação social, novas
sensibilidades, novos sujeitos, num diversificado número de “não
lugares” (Augé, 1994). Com isso queremos chamar a atenção para
o fato de que aquele que participa das redes pode ser o “outro” ou
a pluralidade de “outros” de cada um, que cada um cria. E que vive
pouco. São esses novos sujeitos sociais, portadores da multiplicidade
e da fluidez dessa nova identidade, desse novo sensorium que
povoam as redes sociais. E são sujeitos com essas características
que, nas múltiplas plataformas, vão ressignificar, vão reconstruir a
narrativa da telenovela em outros suportes, construindo vários “efeitos
de real”, carregando e modificando conceitos e valores. São esses os

6 Extensão do conceito desenvolvido em Booth (1980).
7 Na história “objetiva”, o “real” nunca é mais dom que um significado não formulado,
abrigado atrás da onmipotência aparente do referente. Essa situação define o que se
poderia chamar de “efeito de real”.

s u m á r i o

31

sujeitos que atuam na sociedade, que consomem, que criticam, que
vão fazendo a História em seu cotidiano.
Também é a tecnologia que permite que a mesma narrativa,
plena de personagens planas, seja contada com o mesmo ponto de
vista, ou seja, com o mesmo foco narrativo em todo o planeta. Seja a
narrativa ficcional seja a que divulga fatos no âmbito político, econômico
etc. Isso ocorre de um modo tão naturalizado que a ninguém ocorre
questionar a legitimidade do contador, do narrador e/ou da plataforma
para construir tal percurso da personagem.
Essas são narrativas da mídia que têm nascimento e são
programadas para morrer. Morrem quando o objetivo foi conseguido e
são formadas, preferentemente, por personagens planas8.
Mas que importa? O romancista que escolhe contar esta
história não pode, ao mesmo tempo, contar a outra história; ao centrar
o nosso interesse, simpatia ou afeição num personagem exclui,
necessariamente, do nosso interesse, simpatia ou afeição um outro
personagem (Booth, 1980, p. 96).
Só a ficção dá liberdade ao autor para possibilitar a reflexão sobre
a realidade a partir dos diferentes pontos de vista que caracterizam as
personagens. Como lembra Antônio Candido (1972, p. 53):
O enredo existe através das personagens: as personagens
vivem no enredo. Enredo e personagem exprimem, ligados,
os intuitos do romance, a visão da vida que decorre dele, os
significados e valores que o animam. “Nunca expor idéias a não
ser em função dos temperamentos e dos caracteres”. Tomese a palavra “idéia” como sinônimo dos mencionados valores
e significados, e ter-se-á uma expressão sintética do que foi
dito. Portanto, os três elementos centrais dum desenvolvimento
novelístico (o enredo e a personagem, que representam a
8 Personagem plana é aquela que começa a narrativa com determinadas características e as
carrega até o final, sem modificações. O outro tipo de personagem, muito mais elaborada,
é a chamada personagem redonda.
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sua matéria; as “idéias”, que representam o seu significado,
– e que são no conjunto elaborados pela técnica), estes três
elementos só existem intimamente ligados, inseparáveis, nos
romances [ficção televisiva] bem realizados. No meio deles,
avulta a personagem, que representa a possibilidade de adesão
afetiva e intelectual do leitor [do receptor], pelos mecanismos
de identificações, projeção, transferência. A personagem vive o
enredo e as idéias os torna vivos.

Fica claro que as personagens não são “representantes” de
seus grupos sociais de origem. Elas vivem nos limites da ficção, são,
portanto, construídas para dar suporteà “visão de vida”, que a narrativa
televisiva, como um todo se propõe, bem como aos “significados” e
“valores que animam” essa narrativa. Ainda que as marcas tenham
emergido da realidade sociocultural.
Deslocando os fatos, através de novas relações, a telenovela
imprime-lhes novos sentidos. Assim o autor produz uma outra verdade,
a verdade que está contida naquela narrativa. E para conduzir essa
trama, o autor implícito (seu alter-ego), cria o narrador – também
construído – que dirigirá o relato da história.
A ficção televisiva, portanto, possui especificidade. Quando ela
se constitui, dá-se o rompimento com o que lhe é exterior, ao mesmo
tempo em que esse rompimento, ao instituí-la, distingue-a de tudo o
que a rodeia. É assim que ela constrói seus próprios limites, sem deixar
de desenhar a ponte que a liga à realidade exterior a ela, com a qual
ela dialoga permanentemente. Ou não existiria.
Como toda produção ficcional, a telenovela “possui uma
verdade que lhe é própria; contém-na” (Macherey, 1971, p. 53). Como
lembra, porém, Macherey, não é apenas dentro da produção literária
que teremos que procurar sua autenticidade. Se assim o fizéssemos,
nós estaríamos empobrecendo essa produção: procurando decompô-

s u m á r i o

33

la, ao invés de buscar seus processos de composição, estaríamos
limitando a sua compreensão à procura de um sentido único.
A obra ficcional é relativamente autônoma. É preciso, contudo,
não confundir autonomia com independência:
A obra institui a diferença que a caracteriza no ato de estabelecer
relações com o que lhe é extrínseco: doutra maneira, não teria
qualquer realidade, seria ilegível e mesmo invisível. Igualmente
não se deve, a pretexto de exorcizar qualquer tentativa de
redução, considerar a obra literária à parte, como se constituísse
por si mesma uma realidade completa: absolutamente separada
do que a rodeia, não seria possível compreender a razão da sua
aparição (Macherey, 1971, p. 55).

Ainda louvando-nos nas reflexões de Macherey e ressignificandoas com vistas à narrativa televisiva, podemos afirmar que, se é verdade
que, por um lado, a produção ficcional determina suas próprias regras,
por outro lado não é em si mesma que ela encontra os meios de elaborar
essas regras. Ela é sempre, sobretudo, o produto de um trabalho, de
um processo de conhecimento da realidade:
Não devemos portanto estudar a obra literaria [ficção televisiva]
como uma totalidade auto-suficiente. Como veremos, se basta
a si mesma, não é como totalidade: as hipóteses de unidade
e de independência da obra literária [ficção televisiva] são
arbitrárias; pressupõem um profundo desconhecimento da
natureza do trabalho do escritor.[....] relaciona-se com a história
das formações sociais; a esta está também ligada pelo próprio
estatuto do escritor e pelos problemas que lhe cria a sua
existência pessoal [grifo nosso]; por fim, a obra literária[ficção
televisiva] só existe pela sua relação com pelo menos parte da
história da produção literária [produção teleficional], a qual lhe
transmite os instrumentos essenciais ao seu trabalho (Macherey,
1971, p. 56).
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A CONVERGÊNCIA DE SUJEITOS
PARA A CONSTRUÇÃO DA TELENOVELA
A televisão não pode ser considerada um simples veículo, um
mero “vínculo” entre emissor e receptor (que, consideramos, nunca
foi). A atividade dos sujeitos do processo comunicacional, seja na
produção, seja na recepção/ consumo, sempre esteve manifesta,
ainda que pouco presente nos estudos de comunicação durante
muitas décadas. Sabe-se que no encontro desses polos constrói-se
um território, o qual não se prende apenas ao emissor ou ao receptor, e
que este é o “lugar” onde os sentidos das “mensagens” se constituem
e, a partir daí, são difundidos, concretizando-se na dinâmica social.
De onde vêm e para onde voltam, ressignificados. As culturas dos
sujeitos, as práticas socioculturais de ambos os polos dão as trilhas da
produção e da recepção e fundamentam a interpretação dos programas
televisivos. E provavelmente servem de suporte às transformações
desses conteúdos televisivos nas outras plataformas.
A TV passa, assim, a outro patamar: o patamar do diálogo, da
negociação entre os envolvidos de todos os lados. Mesmo a autoria
dos programas de televisão nunca é de um sujeito: o “receptor”
é co-autor do que está sendo apresentado. E o que está sendo
apresentado já é resultado da ação de um conjunto de sujeitos. Há
também outros co- autores: os membros de uma vasta equipe que
se compõe de iluminadores, figurinistas, marceneiros, dentre outros
tantos profissionais. Como diz uma propaganda autorreferencial da
Globo, “esta gente que você não vê, faz a televisão que você vê”. Esse
processo aprimora-se na contemporaneidade e ganha a velocidade
que a tecnologia possibilita.
A ficção televisiva seriada, que continua a ser um dos
programas de maior audiência em nossa televisão, estabelece os

s u m á r i o

35

parâmetros da história de amor impossível, aliada à eterna luta
entre o bem e o mal. Logo nos primeiros capítulos. Depois, ela se
desenvolverá a partir do contexto social, respeitando-se tempo e
espaço históricos da sociedade. A narrativa dos grandes temas do
cotidiano permeia toda a televisão, sobretudo a telenovela. Nas
telenovelas eles são alçados à condição de elementos do universo
ficcional. São verossímeis de acordo com aquela cultura. Sem eles
não haveria como manter-se no ar uma telenovela, por exemplo,
por seis ou oito meses, como é o caso brasileiro.
Assim, a inclusão do cotidiano, seus temas políticos,
econômicos, sociais, seus comportamentos relaxados respeitam
a lógica ficcional que tem por referência a lógica cultural daquela
sociedade. As transformações que ocorrem no nível ficcional, a
solução de tensões, o encaminhamento de soluções de problemas,
todos esses pontos passam a sugerir soluções possíveis no nível do
real, pois estão todos imersos na mesma história cultural: dramaturgos
e espectadores. O diálogo produção-recepção é que garante o êxito
da telenovela. Esse diálogo é que gera (ou não) identificação, maior
ou menor, por parte do público.
Segundo Lopes (2003. p. 28), “a fusão dos domínios do público e
do privado realizada pelas novelas lhes permite sintetizar problemáticas
amplas em figuras e tramas pontuais e, ao mesmo tempo, sugerir que
dramas pessoais e pontuais podem vir a ter significado amplo”. No
âmbito da recepção, a autora lembra que
tão importante quanto o ritual de assistir aos capítulos das
novelas cotidianamente são a informação e os comentários que
atingem a todos, mesmo àqueles que só de vez em quando ou
raramente vêem a novela. As pessoas, independentemente de
classe, sexo, idade ou região, acabam participando do território
de circulação dos sentidos das novelas, formado por inúmeros
circuitos nos quais são reelaborados e ressemantizados
(Lopes, 2003, p. 30).
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As práticas culturais de cada sujeito possibilitam-lhe conhecer
os significados dos signos – postos em circulação pela mídia –, os
quais já apareceram em seu cotidiano cultural. Isso porque tudo o
que está sendo dito, seja na narrativa jornalística, seja na narrativa
ficcional, só será entendido se já foi dito no universo do sujeito. Em
outras palavras: tudo o que pode ser dito, em todas as situações de
comunicação, aquilo que é “dizível”, ou seja, que é possível dizer, tem
como base o já dito. O que está sendo dito ressignifica o já dito, mas
não pode desprender-se dele. E o que está sendo dito agora volta, na
constituição dos sentidos, como o já dito que vai garantir a continuidade
da comunicação, a dinâmica permanente que resulta sempre em
novos “dizíveis”, em novos ditos. É onde habita a historicidade. E onde
os domínios, da narrativa da ficção ou da realidade, garantem sua
permanência e sua inteligibilidade.
Dito de outro modo: estamos falando da memória, a qual,
quando pensada em relação ao discurso, é tratada como interdiscurso
(Orlandi, 1999, p. 34)9. O interdiscurso, a memória discursiva, é o que
sustenta o entendimento do sentido dos signos, daquilo que estamos
lendo, ouvindo ou vendo. Segundo Orlandi (1999, p. 31), a memória
discursiva refere-se ao
saber discursivo que torna possível todo dizer e que retorna,
sob a forma de pré construído, o “já dito” que está na base do
dizível, sustentando cada tomada de palavra. O interdiscurso
disponibiliza dizeres que afetam o modo como o sujeito significa
em uma situação discursiva dada.

E completa: “todo dizer, na realidade, se encontra na
confluência dos dois eixos: o da memória (constituição) e o da
9 É preciso não confundir o que é interdiscurso e o que é intertexto. O interdiscurso é todo
o conjunto de formulações feitas e já esquecidas que determinam o que dizemos. Para
que minhas palavras tenham sentido é preciso que elas já façam sentido. E isto é efeito
do interdiscurso: é preciso que o que foi dito por um sujeito específico, em um momento
particular se apague na memória para que, passando para o “anonimato”, possa fazer
sentido em “minhas” palavras. No interdiscurso, diz Courtine (1984), fala uma voz sem
nome. (Orlandi, 1999, p. 34).
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atualidade (formulação). E é desse jogo que tiram seus sentidos”
(Orlandi, 1999, p. 33).
Quando a telenovela reaparece nas outras plataformas podemos
também verificar as camadas de sentido presentes nos novos produtos.
Ou seja: acompanhar o palimpsesto, verificar quais “pergaminhos”
foram apagados, quais os mantidos nas transformações de linguagem,
logo de sentidos, que caracteriza cada uma das plataformas – e
acompanhá-las na sua apropriação pelas várias plataformas nasquais
se desdobre essa matriz. Cada nova plataforma carrega as anteriores,
modifica-as, mas sem se desfazer delas.
São realidades discursivas, portanto, que se constituem
mutuamente, mas nas quais sempre há um efeito de diferenciação. É
a ressignificação à qual já aludimos. Podemos identificar claramente o
interdiscurso: o que já está na memória social e os sujeitos incorporam
ao seu discurso. E justamente por fazer parte desta memória, faz
sentido socialmente. Os “[...] sentidos já ditos por alguém, em algum
lugar, em outros momentos, mesmo muito distantes, têm um efeito
sobre o que [...]” o sujeito diz (Orlandi, 2007: 31).
Consideramos que toda a população brasileira (já que esse
produto é transclassista) assiste à telenovela. Ou pelo menos
acompanha-a. Na verdade, toda a sociedade, com maior, menor ou
sem escolaridade, homens e mulheres, crianças, jovens e adultos,
residentes nas mais diferentes regiões do país, discutem a temática
social pautada pela telenovela. Até porque os meios de comunicação
em geral acabam por serem pautados também pela telenovela e
abrem espaço para tal temática. Assim, seja pela própria televisão,
em seu metadiscurso (as propagandas de uma emissora sobre suas
telenovelas nos intervalos de outros programas e as referências às
telenovelas em outros programas), ou por meio de conversas em
nosso percurso cotidiano, todos ficamos por dentro do que está
acontecendo na telenovela.
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A ficção televisiva em geral (telenovela, minissérie, seriado,
caso especial, também chamado unitário), cujo gênero tem o formato
figurativo, por excelência, consegue, por isso, com mais facilidade e
de maneira muito mais ágil, expor conceitos e caminhar com êxito no
sentido do diálogo com a população em geral. Por isso temos afirmado
que os meios de comunicação educam, queiramos ou não.
A televisão oferece a difusão de informações acessíveis a todos
sem distinção de pertencimento social
Ao falar sobre as diferentes formas de se assistir à televisão
hoje em dia (via computador, telefone celular, televisor de alta definição etc.), constatamos que o consumo audiovisual contemporâneo é multifacetado. Diz-se que a experiência de assistir à televisão
hoje em dia pode ser ritualizada (HDTV), individual (computador),
móvel (laptop), portátil (celular, handhelds, PDAs) e conectada
(Wi-Fi, WiMAX). Cada um desses modos poderá estar contando a
mesma história, que será sempre outra, de acordo com cada uma
dessas experiências, com cada uma dessas telas.
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INTRODUÇÃO10
O presente trabalho se volta para a telenovela e discute a
constituição social dos sentidos atribuídos à velhice e aos mais velhos
no Brasil contemporâneo. A telenovela protagoniza o cotidiano de
amplas parcelas da população de nosso imenso país. Conforme
entendemos, este gênero midiático que se desenvolve em permanente
interação com o contexto socioeconômico-cultural, contribui na
modulação social dos modos de ser e de viver em nossos dias.
Ao examinarmos as articulações da ficção televisiva nacional
com as temáticas da velhice, destacamos a construção sociocultural do
envelhecimento e dos cambiantes papéis socialmente atribuídos aos
mais velhos em nossas sociedades. Sabemos que a velhice humana é
um fenômeno multifacetado, que não se pode naturalizar como etapa
do decurso de uma vida. Em termos etários, trata-se de uma categoria
imprecisa cujos contornos não são exatos e nem muito menos
universais. A periodização da vida obedece a critérios controversos e
varia em cada grupo social. Em termos biológicos, constata-se em um
mesmo organismo que o envelhecimento de células, órgãos e tecidos
envolve ritmos e temporalidades diferenciados. Embora a idade
cronológica seja uma importante referência social, “as categorias
de idade são construções culturais que mudam historicamente (...)
e operam recortes no todo social, estabelecendo direitos e deveres
diferenciados (...), definindo relações entre gerações e distribuindo
poder e privilégios” (DEBERT, 2006, p. 53).
Simbolicamente, a velhice pode receber a conotação positiva da
sabedoria e do legado da tradição e da memória embora talvez com
maior frequência esteja associada ao crepúsculo da vida, ao declínio
das funções, a várias formas de dependência e à própria finitude
10 Uma versão deste trabalho foi publicada revista LOGOS, v. 22, n. 2, 2015.
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humana. Nesta reflexão ressaltamos o caráter controverso do universo
semântico da velhice e destacamos a estreita e nem sempre pacífica
convivência entre o natural e o cultural, o individual e o social, a moral
conservadora e a ousadia transgressora, o descaso e o desrespeito, a
compaixão, o preconceito nem sempre explícito, dentre outros fatores.
A questão do preconceito está presente na sociedade, em
que se constata uma discriminação muito mais insidiosa contra as
mulheres maduras, que costumam ser classificadas pejorativamente
como velhas muito mais cedo do que os homens. A pátina do tempo
costuma ser percebida como um atributo de charme e estilo no homem
maduro, enquanto para a mulher combater os sinais da idade se torna
um dever moral no ideário antienvelhecimento em vigor. Neste ideário,
a juventude se descola de patamares etários e passa a ser encarada
como um valor e um trunfo a ser exibido em qualquer idade. Tornou-se
um imperativo social.
Chama-se idadismo o preconceito com base na idade que
fomenta a discriminação etária. Nesse sentido, é também a atitude
discriminatória que está na base do bullying social frequentemente
praticado contra os mais velhos. Embora lamentável, a nefasta
conjugação entre machismo e idadismo ainda prevalece em nossas
culturas quando se trata da mulher mais velha, sendo a velhice feminina
menos respeitada socialmente do que a masculina.
Dada a prevalência do imperativo da juventude, o velho é sempre
o outro e raramente uma categoria de autoclassificação (BEAUVOIR,
1976; DEBERT, 1999, CASTRO, 2018). Neri (2007, p. 34) resume a questão ao ponderar que “na velhice, não nos reconhecemos velhos e, à
medida que envelhecemos, tendemos a fixar em idades cada vez mais
avançadas aquela que marca a entrada na última fase do ciclo vital”. A
autora descreve a atual medicina antienvelhecimento como “fonte de
ilusões (e polpudos lucros)” (NERI, 2007, p. 34), entendendo que a indústria cosmética mobiliza um grande contingente de conhecimentos
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aliados a dispendiosos recursos de marketing para promover o esforço
de atenuar e adiar ao extremo os processos de envelhecimento.
Tendo em mente o relevante papel das produções midiáticas
nas disputas pelas atribuições sociais de sentidos, trazemos para essa
nossa discussão sobre a velhice uma seleção de tramas e personagens
marcantes de telenovelas brasileiras. Como recorte temporal, nossa
cartografia se volta para as produções de 2000 a 2015 e procura
articular as personagens ao contexto social no qual se inserem.
Nos parágrafos que se seguem, contextualizamos a telenovela
no cotidiano dos brasileiros, traçamos um breve relato do desenvolvimento deste gênero ficcional no Brasil, mapeamos – assumidamente
de modo ainda incipiente – os modos de apresentação da velhice na
teledramaturgia e em seguida focalizamos alguns de seus elementos
por meio tramas e personagens memoráveis, em um viés que privilegia a discussão sobre a velhice feminina.

A TELENOVELA E O COTIDIANO
Para melhor compreender a relação entre telenovela e vida
social em nosso país recorremos a Paula Simões e Vera França (2007,
p. 52), que a descrevem com propriedade:
a telenovela ocupa, (...), um importante lugar na cultura e na
sociedade brasileira. Ela constrói um cotidiano na tela em estreita
relação com a realidade social em que se situa, trazendo para
a construção das personagens as preocupações, os valores e
temas que perpassam o cotidiano dos telespectadores.

Além de desempenharem papel de destaque no entretenimento e lazer cotidianos, as telenovelas atuam de modo significativo na formação social dos gostos e na consolidação de práticas
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sociais tais como o consumo material e simbólico. É sabido que,
de um modo geral, a mídia interpreta a produção e socializa para
o consumo (ROCHA e CASTRO, 2012). No exercício nem sempre
explícito de pedagogia informal propiciado pela ficção televisiva,
temos que a cenografia, o enredo, o elenco e os personagens das
telenovelas funcionam como vitrines por meio dos quais os telespectadores podem apreender estilos de vida e modos de ser atrelados aos mais variados bens, valores e práticas sociais.
Entendida como um processo complexo que envolve produção,
distribuição e recepção de mensagens, a Comunicação diz respeito à
vinculação social em um contexto de disputas em torno da produção
de significados. Como se sabe, os meios de comunicação participam
de forma importante da constituição das subjetividades ao expressar
em suas produções aquele conjunto de valores, saberes e práticas
sociais que funcionam como matrizes culturais.
Para Guareschi (2010), é fundamental pensar o social como
relação, uma rede que possui um direcionamento voltado para o
singular e outro em direção ao múltiplo. Ao discorrer sobre a Teoria
das Representações Sociais, que fundamenta o campo da Psicologia
Social, o autor ensina que “o social (...) constitui o processo de mediação
na complexidade entre o mundo interno e externo, entre o individual e
o coletivo, entre o psiquismo individual e a realidade psíquica social
externa.” (VERONESE e GUARESCHI, 2010, p. 80-81).
Nossa análise parte da premissa de que as imagens e
discursos da mídia afetam a maneira como nossas sociedades
se relacionam com o envelhecimento, reforçando ou rechaçando
estereótipos e preconceitos. É nesse sentido que a discussão
sobre a temática do envelhecimento na teledramaturgia brasileira
pretende contribuir para adensar nossa compreensão sobre
experiência e cotidiano, ao discutir o papel da mídia na produção
dos sentidos sobre a velhice que circulam no campo social.
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Consideramos que durante o período em que a telenovela está
sendo exibida, existe uma apropriação de vários aspectos daquilo
que está acontecendo na trama: moda, música, determinadas
expressões linguísticas, determinados comportamentos, jeitos de
ser etc. No entanto, não se pode afirmar que isso se incorpora na
população. No caso da telenovela, os receptores desempenham
papel ativo na construção dos sentidos deste produto cultural ao
(re)vestirem-no de significado, nem sempre em consonância com o
convencional ou o esperado.
Mesmo reconhecendo o evidente desnível de forças entre a
indústria cultural e o público – algo que as redes sociais na internet
não tornaram obsoleto como querem fazer crer certas leituras
apressadas das reconfigurações em curso nas assim chamadas
mídias sociais – os embates em torno da produção de sentidos
podem ocasionar o tensionamento e mesmo o eventual rompimento
de caminhos pré-estabelecidos de significados, a atualização de
leituras e, eventualmente, a abertura de trilhas que poderão desaguar
em reformulações culturais mais expressivas. Por esta razão são
fundamentais as contribuições trazidas por pesquisas empíricas em
Comunicação. Trata-se de elementos chave para compreendermos
os modos como a telenovela participa das permanentes disputas em
torno da produção de sentidos em nossos dias.
O significado da comunicação, as significações dos produtos
culturais, incluindo os produtos dos meios de comunicação e em particular a telenovela, relacionam-se com o cotidiano do sujeito receptor,
com suas práticas culturais, com as marcas que influenciam seu modo
de ver e praticar a realidade. São aquelas que lhe dão a segurança
necessária para estruturar, organizar e reorganizar a percepção da realidade, reconstruindo-a, com destaques ou apagamentos, de acordo
com sua cultura. Essas práticas culturais constituem as mediações,
que interferem em todo o processo comunicacional, balizando-o.
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Sem descurar do viés ideológico, compreende-se que o
discurso midiático engendra uma carga afetiva que matiza nossas
interações no mundo, modulando afetivamente a experiência do
cotidiano. Reconhecendo o papel ativo do receptor da comunicação e
o caráter dialético da conformação social dos discursos, este estudo
considera a dimensão afetiva do conteúdo simbólico acerca da velhice
acionado nas narrativas teleficcionais que ora reforçam e ora desafiam
estereótipos, convenções e preconceitos.

A TELENOVELA
Alguns pontos são importantes para a aproximação da
telenovela como objeto de estudo: sua história, a constituição das
telenovelas socioculturais, sua condição de produto intergêneros e
interclasses e a influência de mão dupla que se estabelece entre esse
produto cultural e a sociedade em que se insere. Por esses pontos
passamos neste tópico.
A telenovela continua a ser o mais importante produto da indústria cultural brasileira. O que garante tal asserção é sobretudo o fato de
se tratar da mesma estrutura narrativa que acompanha a humanidade
desde sempre e na qual aparecem duas pessoas que se amam e um
grande obstáculo: uma outra pessoa, classes sociais diversas, faixas
etárias díspares etc. Ocorre que ela é contada do modo original, de
acordo com a sociedade e o avanço das tecnologias. Distingue-se
também pelo fato de construir-se sob a forma de ficção seriada, cujos
ganchos, ao final dos capítulos, têm o objetivo de manter a audiência.
Se a importância desse produto cultural é fato incontestável,
o menosprezo da academia, por um longo tempo, parece ter
significado uma aprovação silenciosa travestida de desaprovação
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debochada das releituras e atualizações que a telenovela realiza
da realidade social na qual se inscreve. Compete à Universidade,
lugar da reflexão e da crítica, produzir e divulgar novos olhares,
científicos e não de senso comum, dialógicos e não maniqueístas
sobre os produtos da indústria cultural.

UM POUCO DE HISTÓRIA
A narrativa acompanha o ser humano desde que o homem
adquiriu a faculdade de representar. Em texto clássico, Milly Buonanno
enfatiza a densidade semântica do termo narrativa que, na sua acepção
alargada, pode ser utilizado para designar
“qualquer forma de conto de imaginação que a história humana
tenha conhecido – da pintura rupestre à poesia épica, às obras
teatrais, aos diversos gêneros de prosa literária; da narração
cinematográfica, aos quadrinhos e aos desenhos animados.
Contemporaneamente, o termo ficção tende a ser utilizado em
duas principais e
específicas acepções: a primeira se
circunscreve, no âmbito literário, à produção em prosa de
romances e novelas; a segunda se refere, no âmbito da
mídia, à produção narrativa de televisão, ou ficção televisiva”
(BUONANNO, 1996, p. 19).

O narrador sempre ocupou lugar de destaque nas sociedades:
quer seja ao redor da fogueira, quer seja nas cortes, quer seja nos
jornais, no rádio, na televisão, na internet.
Na América Latina, o ponto de partida dessa dramaturgia
é Cuba. O êxito da radionovela cubana teve seu ponto alto nos
dramaturgos, entre os quais se destaca Félix B. Caignet, autor de
Chan Li Po, A serpente vermelha, entre outras, e da mais conhecida
de todas, O Direito de Nascer, a qual, no Brasil, foi apresentada no
rádio, com enorme êxito. Além das transmissões radiofônicas, eram
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produzidos, à época, livretos, que continham os capítulos da novela
e eram vendidos em bancas de jornais. O texto recebeu ainda duas
versões para telenovela (Tupi, 1965 e 1978).
No Brasil, a primeira telenovela diária chamava-se 2-5499
Ocupado e aconteceu em 1963. Foi escrita por Dulce Santucci
baseada em original de Alberto Migré. Teve Glória Menezes e Tarcísio
Meira nos papéis principais e foi veiculada pelo Canal 9 (Excelsior,
São Paulo) e Canal 2 (Rio de Janeiro). Conforme registros da época,
sabe-se que desde então o gênero já demostrava grande poder de
penetração junto ao grande público, tendo sido o usuário da linha
telefônica presente no título da telenovela obrigado a solicitar a
mudança de seu número.
A telenovela brasileira tem se revelado um produto
antropofagicamente construído pelos brasileiros, que deglutiram as
influências do circo, do folhetim e do cordel, da soap opera e dos
cubanos. Hoje já se pode percebê-la em fases: da brasilidade que
Beto Rockfeller instalou às novelas críticas dos tempos da ditadura,
sobretudo década de 1970 e princípios da década de 1980, quando
dramaturgos como Dias Gomes e Lauro César Muniz, cassados do
teatro pela ditadura, abrigam-se na televisão dividindo o país em
povoados onde se exercitava a crítica e se pregava a liberdade, até
a telenovela contemporânea, escrita e dirigida por uma equipe e
não mais por um único autor e diretor, com todas as vantagens e
problemas daí decorrentes.
Nas primeiras telenovelas – início da década de 1960 –, as quais
podemos chamar tradicionais, a concepção de mundo era maniqueísta,
dividindo os personagens entre bons e maus, sem nuances e sem
possibilidade de mudança. Os diálogos eram ainda rudimentares e
as situações, baseadas em estereótipos consagrados por todas as
classes sociais: o homem é o que pensa e decide e a mulher é um
ser emocional dele dependente; existem profissões só masculinas
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e só femininas; os médicos são sempre abnegados e os políticos,
corruptos; a família era sempre do tipo nuclear, com pai, mãe e filhos.
Diferentemente, passamos a ter no elenco das telenovelas
seguintes, às quais podemos chamar de socioculturais, a presença
da complexidade social: as personagens deixam de ser planas
– só boas ou só más – e passam a construir seu próprio destino
em interação com o contexto socioeconômico-cultural, à vista do
telespectador e com sua influência. Abordam-se novas temáticas e
se modifica o tratamento dado ao melodrama e à estruturação dos
capítulos. A família vai se configurar de modos múltiplos, incluindo
os novos arranjos familiares. Nem sempre são punidos a corrupção
e o mau caráter. Talvez o mais importante, cria-se um número grande
de subtramas que passam a ter importância no desenvolvimento da
história, gerando a possibilidade de discussão múltipla de uma ampla
variedade de temas. A história de amor, central, não desaparece, mas
se torna muito mais complexa. Sendo assim, a telenovela produzida
pela Rede Globo destacou-se como um produto acessível e como
um espaço ideal para ações de propaganda e marketing, atraindo
expressivo percentual das verbas publicitárias e consolidando-se
também como importante um produto de exportação.
Embora hoje se possa acessar outros tipos de teledramaturgia,
como as novelas de cunho religioso produzida pela Rede Record,
focalizamos neste estudo a telenovela que mantém estreitas relações
com o dia a dia da sociedade da qual emerge, com a qual mantém
diálogo permanente em todo o percurso de sua realização enquanto
produto cultural. Esta é uma telenovela que se constitui na interação
com o social e que colabora na constituição dessa mesma sociedade.
Com base em uma seleção personagens e tramas memoráveis,
passamos a apresentar uma cartografia inicial comentada da velhice
na telenovela brasileira. Iniciamos o percurso na icônica O Direito
de Nascer, exibida na década de 1960. Nesta trama, encontramos
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uma velha negra que sacrifica sua vida para tomar conta do filho de
sua jovem patroa. Trata-se de uma personagem bondosa e também
extremamente corajosa, pois para tanto teve que enfrentar o temido
D. Rafael, pai da jovem.

MAMÃE DOLORES E O DIREITO DE NASCER
Baseada em texto do cubano Felix Caignet, O Direito de Nascer
deu o tom da telenovela latinoamericana e foi sucesso na televisão
brasileira no início da década de 1960. Produzida pela hoje extinta TV
Tupi, a trama enfocava a questão do direito à vida na estrita vigilância
da procriação na família patriarcal. Na personagem Mamãe Dolores,
interpretada pela atriz Isaura Bruno – uma das raras negras na televisão
brasileira à época – temos o estereótipo da mulher humilde de índole
nobre e bom coração.
Tingida pelo racismo, cuja nefasta presença ainda se constata
na sociedade brasileira, a personagem de Isaura Bruno é modelada na
imagem da negra ama de leite, aquela que seria naturalmente talhada
para ser mãe; no caso, a santa mãe da abnegação, do sacrifício, da
bondade absoluta. Sem pretender tomar para si o protagonismo das
classes privilegiadas que aprendeu desde sempre a obedecer e servir,
Dolores se comove com a triste sina do bebê enjeitado e arrisca a
própria vida para salvar o neto bastardo do seu patrão. Tendo fugido
com o bebê cuja morte havia sido ordenada pelo despótico vilão D.
Rafael Zamora de Juncal, a velha empregada passa a criá-lo como se
fosse seu próprio filho.
Característico das telenovelas tradicionais, o enredo passa
ao largo das regras da verossimilhança ao tratar como plausíveis as
diferenças de raça e idade entre mãe e filho. No desfecho dramático
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que encerra a trama, o jovem médico Albertinho salva a vida de um
velho paciente, que agonizava, sem suspeitar que se tratava do avô
que teria tentado impedi-lo de vir ao mundo.
Como dissemos, a partir da década de 1970, a teledramaturgia
brasileira deixa para trás o modelo tradicional herdado das
radionovelas cubanas e passa a produzir textos em diálogo com a
sociedade. Desse modo, a telenovela se firma como um universo
onde circulam conteúdos reelaborados a partir das normas da ficção
em sintonia direta com aquilo que está acontecendo no contexto
social. As telenovelas atuais enfocadas em nosso estudo abordam
temas que fazem parte do contexto vivido pelo público. Nessa
argumentação, sublinham o aspecto da verossimilhança que novelas
anteriores, como se viu, não se preocupavam em exibir. Respeitando
o recorte cronológico estabelecido para a pesquisa, voltamos agora
a atenção para as telenovelas produzidas pela Rede Globo nesta
primeira quinzena dos anos 2000.

ENTRA EM CENA A VIOLÊNCIA
CONTRA OS IDOSOS
Coerentes com a característica sociocultural da teledramaturgia
mencionada acima, destacamos Mulheres apaixonadas, de 2003, na
qual a questão aparece com grande destaque, ainda que em uma
subtrama. Trata-se de um casal de idosos interpretados por Carmem
Silva e Oswaldo Louzada, que por necessidade vão viver na casa do
filho e passam então a ser consistentemente maltratados pela neta.
A comoção causada pela humilhação e os maus-tratos vividos pelos
simpáticos Leopoldo e Flora teria contribuído para colocar em debate
junto ao grande público o tabu da violência doméstica ao focalizar o
espinhoso tema da violência contra os idosos nas famílias brasileiras.
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Segundo dados da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, “os conflitos intergeracionais, as várias formas de violência
física e emocional, as negligências de cuidados” variam no tempo
segundo classe social, etnia e gênero, evidenciando “o desejo social de se ver livre dos mais velhos” (MINAYO, 2005, p. 11). Em sua
maioria os abusos são cometidos por familiares, dentro do ambiente doméstico onde, ainda segundo o documento, se pode encontrar “castigos em cárcere privado, abandono material, apropriação
indébita de bens, pertences e objetos, tomada de suas residências,
coações, ameaças e mortes” (Idem).
Em meio às tensões e conflitos deflagrados pela situação
de dependência em um lar multigeracional de classe média, a
narrativa ficcional de Mulheres Apaixonadas trouxe a público, ainda,
a delicada questão do empobrecimento pós-aposentadoria lado a
lado com as demandas do amparo e cuidados com os idosos por
parte de pessoas mais jovens que nem sempre os compreendem
e respeitam. Na trama, Flora e Leopoldo contribuem para o seu
sustento na casa do filho, cujo orçamento apertado não lhe
permite condições de arcar com as despesas extras decorrentes
da chegada dos pais. Os personagens haviam sido artistas em
sua mocidade e, por isso, a solução do problema virá com sua
transferência para o Retiro dos Artistas, casa de acolhimento que a
novela ajudou a tornar conhecida do grande público.

A SEXUALIDADE DE IDOSOS E IDOSAS
Em termos do maior protagonismo dos mais velhos na
telenovela, podemos afirmar que temos um largo passo adiante com
Belíssima (2005), que traz Fernanda Montenegro no papel de uma
septuagenária matriarca rica, poderosa e cruel. A personagem está
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alinhada com o fenômeno da feminização da velhice, ocasionado pela
maior longevidade das mulheres em relação aos homens. Esse é um
fenômeno observado não apenas no Brasil mas também em outras
partes do mundo. Como consequência, tem-se uma clara prevalência
de idosas em relação ao número de idosos, sendo que muitas delas
são economicamente ativas e exercem a posição de chefes de família.
Em Belíssima, esta personagem conduz com sucesso uma empresa
de porte internacional, herança de sua filha morta prematuramente. Bia
Falcão, era esse seu nome, tem pulso de ferro e desperta forte antipatia
por seu jeito arrogante, perfeccionista e autoritário. Educa seu neto
e neta, a quem não perdoa por resistir obstinada às suas investidas
para torná-la igual à mãe. Guarda em segredo o luto relativo à primeira
filha da qual teve que abrir mão na juventude, além de suas próprias
inseguranças advindas de uma rejeição amorosa no passado.
Esta é uma personagem muito bem desenhada dramaturgicamente, uma vilã cheia de nuances envolta em uma trama costurada por
lances surpreendentes, ao estilo do gênero. Quase ao final da novela, a
personagem é supostamente vitimada em um acidente de carro, mas
tudo não passou de encenação. Coerente com a sina da megera que
é amada pelo público, Bia Falcão retorna à trama e termina a novela
impune fora do país e junto com seu jovem amante, apesar de todas
as maldades e falcatruas que cometeu.
Belíssima entra na história da teledramaturgia como pioneira a
trazer para a telinha a mulher idosa e sexualmente ativa. Outras novelas
que se seguiram a esta também trataram desta temática, ainda que por
outros ângulos. Em Passione, de 2011, Cleyde Yáconis se notabiliza
como a excêntrica quatrocentona Brígida Gouveia, que durante anos
manteve um tórrido relacionamento extraconjugal com o motorista
enquanto incentivava as investidas do jardineiro. Após divorciar-se de
um casamento conturbado, vem a se casar com o motorista enquanto
mantém o jardineiro como amante.
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O triângulo amoroso vivido na trama com Diógenes (Elias Gleiser) e Benedetto (Emiliano Queirós) é apresentado como divertido, um
modo de tornar palatável um assunto tabu pelas regras do conservadorismo. Tendo em mente a pervasiva combinação entre machismo e
idadismo à qual nos referimos anteriormente, somos levadas a ponderar sobre a sempre tênue a fronteira entre humor e o deboche no
tratamento dado à temática da sexualidade dos mais velhos.
Outras personagens femininas que merecem nossa atenção
neste folhetim são Gemma, Clô e Valentina. Interpretada por Aracy
Balabarian, Gemma Mattoli é uma típica mamma italiana. No final
da trama ganha o amor de Antero Gouveia (Leonardo Villar), agora
divorciado da incorrigível Brígida. Percebe-se nesse desfecho o
conservadorismo que fixa nos papeis de mãe e esposa a mulher –
madura ou não – considerada virtuosa. Além de Brígida Gouveia, que
escapa a este estereótipo, a novela apresenta outro contraponto na
espalhafatosa Clô Silva e Souza. Esta personagem de Irene Ravache
mantém com o marido (Olavo/Francisco Cuoco) uma relação de alta
voltagem erótica, apimentada por apelidinhos, sex toys e práticas
sensuais variadas. Trata-se de um modo de vida que escapa do que
convencionalmente se costuma associar a um casal da terceira idade,
ou fase inicial da velhice. Funciona como índice da heterogeneidade
dos modos de experimentar o envelhecimento no mundo atual. Já
Valentina Miranda, a personagem de Daisy Lúcidi nesta trama, alude à
antiquíssima tradição das casas de prostituição. Como uma cafetina,
a aparentemente simpática Valentina explora as netas e vive às turras
com uma delas, que a xinga de velha porca, explicitando toda a carga
semântica negativa atrelada ao termo velha. Em um desfecho que
atende às normas sociais vigentes e apazigua a reação do público, a
personagem termina atrás das grades.
Em diálogo com as reflexões de Debert (1999) que contribuem
para embasar este estudo, indagamos de que modo os meios de
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comunicação “como construtores de mundo, por meio da linguagem,
das escolhas e representações de pessoas e coisas”, contribuem
para “a reprivatização da velhice (que) desmancha a conexão entre
a idade cronológica e os valores e os comportamentos considerados
adequados às diferentes etapas da vida” (DEBERT, 1999, p. 65, 67).
Como veremos nos dois casos discutidos a seguir, o tratamento
ficcional dos muitos modos de se experimentar a sexualidade na
velhice revolve arraigados preconceitos e por vezes encontra forte
resistência por parte do público telespectador.
Em 2014, Amor à Vida trouxe em uma de suas subtramas o
romance entre Bernarda e Lutero, interpretados por Nathalia Timberg
e Ary Fontoura. A família dela – e possivelmente parte do público
– se choca ao tomar conhecimento que haviam dormido juntos. O
vilão Félix, neto de Bernarda, acusa-a de haver se transformado em
vovó periguete. O bordão fez sucesso junto ao público, que não
obstante aprovou o casamento transcorrido em grande estilo nos
capítulos finais da trama. Esta novela quebrou paradigmas ao tratar
abertamente da vida sexual na velhice e expor a carga de preconceito
atrelado a esta questão.
Contrariando o senso comum sobre o declínio dos apetites
e aptidões para o sexo no passar dos anos, a vida sexual ativa
tem sido promovida como exigência para o envelhecimento bemsucedido. Conforme argumentam Debert e Brigueiro, “os processos
de erotização da velhice” (DEBERT e BRIGUEIRO, 2012, p.50), são
também propagados pela mídia e colocam a ênfase na saúde, o que
de certo modo desvincula o sexo das práticas puramente hedonistas.
“É o erotismo politicamente correto que parece permitir que a beleza
e a atração física possam ser colocadas num segundo plano” (Idem)
em prol de uma sensualidade difusa que perpassa a epiderme como
um todo. Esta abordagem vincula a sexualidade aos cuidados de si e
à qualidade de vida na velhice.
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Babilônia (2015), novela que teve no primeiro capítulo uma
cena de beijo entre duas senhoras octogenárias, que vivem juntas
um relacionamento homoafetivo há muito tempo e agora resolveram
casar-se. Protagonizada por Fernanda Montenegro e Nathália
Timberg, a cena não foi tão bem recebida pelo público. Por essa
cena (talvez principalmente), mas também por outros aspectos a
novela não agradou. Toda a história foi modificada em busca de
maiores índices de uma audiência que majoritariamente pressupõe a
heterossexualidade como norma.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Se em outras épocas a velhice era escamoteada pela conspiração
do silêncio de que falou Simone de Beauvoir (1976), adquire crescente
relevância dentre as questões sociais e políticas que caracterizam a
contemporaneidade. Devido ao seu protagonismo no cotidiano de
públicos de diferentes segmentos, a programação televisiva – com
destaque para a telenovela – contribui para a discussão sobre tópicos
controversos da velhice que são silenciados ou considerados tabus,
tais como a violência doméstica, a sexualidade e as identidades
homoafetivas, dentre outros.
Ao considerarmos a baixa incidência de imagens do idoso na
mídia em geral, observamos ao longo da última década e meia uma
gradual transformação, ainda que discreta, desta situação na teleficção
brasileira. Além do ineditismo de um casal de idosas lésbicas em uma
telenovela do horário nobre há poucos anos atrás, a Globo investe
na tematização do envelhecimento em outras de suas produções,
tais como a mini série estrelada por atores e atrizes mais velhos que
recebeu o sugestivo título de Os Experientes.
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Decididamente, parece-nos que estamos experimentando
uma transição no tratamento dispensado pela nossa teledramaturgia
à velhice e ao envelhecimento. Ainda que se queira fugir de uma
interpretação maniqueísta deste conteúdo ficcional com base em
julgamentos de valor acerca de quais tipos de representação poderiam
ser considerados como positivos ou negativos, a presença estereotipada
do velho em papéis secundários hoje convive com personagens
marcantes como protagonistas. Em muitos casos, trata-se de modelos
contra hegemônicos que contestam o senso comum da debilidade e
da desvalorização social conferidas aos mais velhos. Entendemos que
este olhar mais respeitoso que parece estar sendo lançado em direção
aos modos de ser e experimentar o envelhecimento seria motivado, ao
menos em parte, pela necessidade de estabelecer pontos de contato
com um segmento de mercado que se torna majoritário e que passa a
ser percebido como um filão comercialmente promissor.
No campo da Comunicação, começa a se reverter a parca
atenção tradicionalmente conferida ao estudo deste tema. Ao
atentarmos nesta discussão para a dimensão sociocultural da velhice,
é indispensável destacar a importância dos meios de comunicação na
constituição das identidades culturais dos mais velhos e nas variadas
formas de lidar com a velhice, tanto por parte dos idosos, quanto por
suas famílias e outras instâncias da sociedade. Como aponta Anita
Neri, “as atitudes em relação à velhice são socialmente aprendidas
ao longo de toda a vida” (NERI, 2007, p. 35). Tendo argumentado que
as atitudes são produtos de complexos processos afetivos e socialcognitivos, a estudiosa ensina que esta aprendizagem se dá pela
experiência direta da vivência da própria velhice e/ou a convivência
com idosos. Variadas modalidades de experiência simbólica também
concorrem para a nossa aprendizagem, tais como obras de ficção,
meios de comunicação, publicidade, religião etc. Sendo assim,
podemos pensar a telenovela como instância pedagógica informal no
cotidiano de grandes contingentes do público.
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Em vista desta constatação, é relevante indagar: até que ponto
a nossa produção televisiva contempla a heterogeneidade de modos
de viver a velhice no contemporâneo? Qual o papel ficção televisiva e,
mais notadamente, qual a mediação da telenovela na constituição dos
sentidos sociais do envelhecimento em nossos dias? De que maneira
os afetos produzidos pelas imagens e discursos em circulação
matizam as experiências, as práticas e as atitudes em relação à velhice
no cotidiano atual?
Sem pretender trazer respostas definitivas para essas
indagações, visamos promover uma reflexão sobre os modos de
apresentação da velhice e, em especial, a velhice feminina nas
telenovelas brasileiras na primeira década e meia do século XXI.
Reforçando o papel social da produção acadêmica, pretendemos
despertar o interesse e envolver outras vozes do campo da
Comunicação neste oportuno e necessário debate.
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A TELENOVELA BRASILEIRA
E A CRÍTICA: UMA INTRODUÇÃO
Igual ao cinema e ao teatro brasileiros, os anos de 1960/70
também foram importantes para a televisão e para a telenovela. A partir
dos anos 1960, tanto a televisão como as telenovelas tomam novos
rumos. A televisão “foi-se constituindo com o tempo no mais importante
dos meios de comunicação. Hoje, ela é presença obrigatória, no mais
das vezes considerada indispensável, em todas as classes sociais”
(BUCCI, 2000, p. 104), e a telenovela foi encontrando sua linguagem
própria ao se libertar das influências cubanas, argentinas e mexicanas.
Como apontou Ismael Fernandes (1987) a realidade brasileira não
passava pelas telas da TV e o que se via eram temas centrados
nos problemas dos escravos antilhanos, sem nenhuma referência
ao processo escravocrata brasileiro. A televisão foi se tornando o
“suporte do discurso, ou dos discursos, que identificam o Brasil para
o Brasil” (BUCCI, 2000-104) e a telenovela, que se fixou no Brasil em
1963, mesmo depois do golpe militar de 1964, passou a ser um lugar
possível para mostrar e discutir questões e problemas suscitados pela
época em geral e, pelo Brasil em particular. Lugar possível porque a
televisão abriu as portas para “gente de teatro” fazer novelas. Contanos Lauro César Muniz, em entrevista, porque os autores de teatro
migraram para a televisão após o golpe de 1964:
Estava difícil fazer teatro contundente, com preocupações
políticas. Então buscávamos estabilidade financeira e sentíamos
que havia a possibilidade de fazer alguma coisa de melhor
qualidade na televisão. A TV Excelsior abria as portas para
gente de teatro. Fui convidado pelo ator e diretor teatral Dionísio
Azevedo, que conheci nas filmagens da minha peça Santo
Milagroso (1963), para fazer telenovela na emissora. Aceitei, pois
a situação estava complicada demais, e havia peças proibidas
pela censura. [...]. Tínhamos uma preocupação política muito
forte. Havia, para nós, a tradição ligada ao teatro de Arena e
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Oficina, em que se privilegiava uma visão social da realidade
brasileira. O que se fazia então eram novelas adaptadas do
México ou Cuba (SESC, 28 abr 2011)11.

Lugar possível desde que o Golpe Militar interrompeu
internamente o percurso das revoluções sociais e cortou de forma
abrupta os vínculos que fundavam a criatividade da vida intelectual,
deixando o espírito sem rumo, retomando os dizeres de Octávio
Ianni. Lugar possível, mas não menos conflituoso. Duplamente
conflituoso se considerarmos que viviam uma dupla vigilância, a
do Estado e o da própria emissora. Daí a necessidade de olharmos
para essa produção televisiva, para os autores das telenovelas, e
saber como driblavam a dupla vigilância para continuar criando e
militando em favor da dramaturgia que acreditavam e queriam. E
aqui retomo o plural utilizado por Lauro César Muniz na entrevista
para falar de algumas obras e as estratégias dos autores para
mostrar o Brasil para o Brasil. Ressalto que esse mostrar o Brasil
para o Brasil via ficção se refere a alguns aspectos de uma realidade
que é muito complexa, sabemos disso. O plural utilizado por Lauro
César Muniz incluía, entre outros dramaturgos que migraram para
a televisão, Dias Gomes, Jorge Andrade, Gianfrancesco Guarnieri.
Acrescento nesse grupo Bráulio Pedroso.
Foi esse cenário dos anos 1968 que proporcionou “o surgimento
de uma telenovela ligada à identidade nacional, com cara de Brasil”.
Processo difícil de entender, segundo Lauro César, pois havia “o
plano de Boni e Daniel Filho de fazer novelas referentes ao universo
brasileiro”, havia a censura e a enorme dificuldade que tinham com ela,
e havia, ao mesmo tempo, um grupo de escritores que “não queria fazer
outro tipo de novela” e acabou por implantar “ali uma teledramaturgia
com raízes muito fortes”. Um grupo que não queria fazer nada que
fosse sobre outra realidade, que teve suas peças de teatro proibidas
11 Informação verbal.
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e viram as novelas como “uma válvula de escape para se comunicar”,
nas palavras de Lauro César Muniz. Se válvula de escape ou não, a
verdade é que criaram uma teledramaturgia reconhecidamente forte.
Naquele contexto histórico e cultural, em que o Brasil dos
generais fazia encolher os espaços culturais não apenas nas páginas
dos jornais, a televisão implantava uma qualidade técnica cada vez
maior, e num processo difícil de entender, como disse Lauro César
Muniz, a telenovela ganhava contornos inesperados e ricos na medida
em que trouxe em textos e imagens, sujeitos e temários nascidos ou
aprofundados no processo iniciado em 1964.
Ainda que de maneira tímida, uma vez que a telenovela não
tinha a tradição da literatura, do cinema e do teatro, as imagens, as
tecnologias, os textos, os temários passaram a ser analisados nas
páginas dos jornais. Nos anos 1960 surgem também as primeiras
críticas dedicadas à televisão e às telenovelas. De acordo com
Denise de Oliveira Freire (2005, p. 61), a “imprensa só começou a
se dedicar ao assunto em 1965, quando encontrou recortes de O
direito de nascer na revista O Cruzeiro”. Para Fernandes, segundo
a pesquisadora, uma das razões que pode ser apontada por essas
dificuldades de levantar dados sobre novelas antigas é a perda de
grande parte dos arquivos pelas emissoras no decorrer dos anos.
Sendo assim, “a crítica é para o estudo da telenovela um dos meios
mais eficientes para a recuperação dos fatos e acontecimentos
relativos a essa programação televisiva” (COSTA, 1994, p. 109).
Outro exemplo sobre a crítica de televisão e telenovela vem de
Gabriel Priolli. Nas palavras deste autor, “a crítica de televisão nunca foi
um gênero puro” (PRIOLLI 1988 apud Freire, 2005, p. 47). O que “existe
muito uma mistura de crítica de TV com colunismo social, ou seja, um
colunismo travestido de crítica, um colunismo crítico” (FREIRE, 2005,
p. 47). Para ele é muito importante diferenciar crítica de televisão de
colunismo social que frequentemente passa por crítica. “É a crônica
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de amenidades da área de televisão, pontilhada de algumas opiniões
e observações críticas sem nenhum aprofundamento ou detalhamento
técnico” (FREIRE, 2005, p. 48). De acordo com o autor, “essa confusão
influencia diretamente a credibilidade que o trabalho da crítica de
televisão tem no mercado jornalístico” (PRIOLLI, 1988, p. 148). O
crítico afirma ainda que “a rigor, a crítica de televisão é recente [...] e a
crítica de televisão sistemática regular só começou nos anos de 1960”
(PRIOLLI, 1988, 148-149) com Helena Silveira, em São Paulo e Artur da
Távola, no Rio de Janeiro.
Como exemplo da crítica como possibilidade de recuperar
tanto as discussões sobre as temáticas e as discussões propostas
nas telenovelas na época, como as reflexões teóricas sobre a própria
crítica e sua função, ou ainda, os questionamentos sobre o sentido
do exercício crítico, “se o que faziam era crônica ou crítica”, escolhi
para esse artigo a produção de Artur da Távola e a telenovela O Grito
(1975/76) do dramaturgo Jorge Andrade.

A CRÍTICA E O EXERCÍCIO
DA CRÍTICA: ARTUR DA TÁVOLA
É bastante conhecido o texto de Artur da Távola: Existe mesmo
a crítica de TV? publicado no jornal O Globo em 29. out. 1976.
Texto escrito para comemorar os quatro anos de críticas diárias
no jornal, e principalmente, para dizer “algumas coisas objetivas e
subjetivas sobre o relacionamento de um cronista diário com seu
leitorado e com o assunto no qual ele se especializa”. Dos vários
aspectos tratados ao longo do texto, quatro deles chamam atenção.
O primeiro é a afirmação de que o que fazia não era crítica, mas
crônica. Era “uma forma de crônica aplicada a um determinado
assunto especializado”. Dizia adotar o termo crítica por preguiça de

s u m á r i o

66

ficar explicando. Mas não era crítica porque em televisão o cronista
vê junto com o público. Testemunha com ele. Isso muda tudo. Para
ele, “uma das peculiaridades interessantes do crítico de televisão (se
é que o gênero existe) é a de poder influir no processo criativo. Ele
influi no processo, exatamente porque vê junto com o público”. Outro
aspecto importante apresentado é o fato da crítica de televisão ser
“Parte integrante do sistema que mantém a Indústria cultural, por mais
que se coloque na posição de permanente contestação. Ela contesta
dentro do sistema”. O terceiro aspecto que discute e que merece
atenção é a afirmação de que a partir da televisão a influência entre o
trinômio: público, centro produtor e polos de recepção, serão mútuos.
Para Artur da Távola: “da televisão em diante a permanente interação
desse trinômio: público (telespectador como um todo expresso nas
pesquisas diárias); centro produtor (os canais e as redes de televisão)
e os polos de repercussão (críticos)”, serão constantes. E o quarto
aspecto para a reflexão sobre a tarefa do crítico de televisão, era a de
pensar sobre um meio ainda sem tradição.
Em primeiro lugar, porque a televisão não tem ainda (20 e
poucos anos de existência apenas) um nível de elevação e
profundidade das artes a ela anteriores. Em segundo lugar,
porque sendo uma indústria cultural a sua preocupação é muito
mais com o produto destinado ao consumo previsto, balizado
e pesquisado do que com a ideia de “obra”. Em terceiro lugar
surge o dado interessante: na televisão o crítico pode influir.
Mesmo que não queira ele participa do próprio processo de
criação, da estratégia geral. Este sim era, para o crítico, um
ponto novo e revolucionário na história desse gênero que se
chama crítica (TÁVOLA, 1976).

Embora existam outros aspectos discutidos pelo crítico no
texto, selecionei esses quatros, e a telenovela: O Grito (1975/76)
de Jorge Andrade, para apreender, a partir do estudo das críticas
escritas nesse período, como as questões levantadas aparecem e
se articulam no exercício crítico. Desenvolver uma reflexão sobre a
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produção crítica de Artur da Távola, ou como ele preferiria, um estudo
sobre a crônica aplicada aos produtos produzidos pela televisão,
especialmente, as telenovelas. Mostrar, enfim, como o exercício da
crítica, entre outras funções, educa o olhar do espectador para o
consumo estético de uma obra.

DA CRÔNICA E DA CRÍTICA: APROXIMAÇÕES
TEÓRICAS E O ESPECÍFICO
Como cronista, Artur da Távola praticava o específico da
crônica: falava sobre os fatos do cotidiano, sobre as notícias diárias,
tinha no tempo presente a matéria-prima de suas reflexões. Como
cronista sabia que “a crônica ocupa-se de detalhes aparentemente
“insignificantes” de algum acontecimento, seu princípio básico é
registrar o “circunstancial” (SÁ, 2001, p. 6), e, como cronista, também
lançava “um olhar crítico sobre um objeto, ou uma situação, e, depois
de separá-lo em partes, toma uma dessas partes como ponto de
partida de sua análise” (GARCIA, 2004, p. 78), como veremos em suas
análises sobre a telenovela. Como cronista de televisão, dedicou-se
diariamente ao exercício de ver e escrever sobre o meio de comunicação,
sobre os programas e a programação, sobre temas veiculados na tela
e nos bastidores da TV. Como cronista e telespectador de telenovelas,
praticou tanto o que entendia como crônica aplicada e a crítica. Esse é
o primeiro aspecto que quero discutir. As aproximações entre a crônica
e a crítica na sua produção.
Se tomarmos a crônica e a crítica como gêneros literários
surgidos nos jornais a partir do século XIX, muitas são as aproximações
teóricas existentes entre elas. Desde as primeiras críticas surgidas nos
jornais brasileiros, escritas por romancistas e poetas, especialmente
José de Alencar, Machado de Assis e Álvares de Azevedo elas estavam
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diretamente vinculadas ao jornalismo. Não sendo notícias produzidas
para informar o leitor sobre algum acontecimento, mas, segundo
Maria Cecília Garcia (2004, p. 71), “textos diferenciados no corpo do
jornal, um texto informativo-opinativo, que abusa da função expressiva
da linguagem com o objetivo de atrair o leitor para a obra artística
[...]” as críticas, são irmãs próximas da crônica, do comentário, da
coluna, da resenha. E como todas elas, de acordo com a autora, é um
texto dúbio, com personalidade incerta: um pé na literatura, outro no
jornalismo. Daí a classificação como gênero literário-jornalístico. Essa
aproximação e dubiedade podem ser notadas ao longo dos textos
publicados em sua coluna diária no jornal O Globo. Texto diferenciado
no corpo do jornal, Artur da Távola escreveu crônicas quando ressaltava
um assunto do dia-a-dia, fosse do cotidiano de uma maneira geral,
fosse do cotidiano da televisão, dos programas, de personagens,
e polêmicas; fugiu aos padrões rígidos que caracterizam um texto
jornalístico, e produziu o específico da crônica: textos flexíveis escritos
para um jornal e para serem lidos no dia seguinte, praticando o que
chamava de crônica aplicada à televisão em geral, e à telenovela,
em especial. Mas, quando tomava uma obra como ponto de partida
para sua análise, quando partia de um produto televisivo e analisava
o que fazia era crítica. Daí podermos, ao mesmo tempo, entender sua
argumentação sobre a crônica aplicada a um produto televisivo, e
afirmar sua militância crítica sobre o veículo televisão e de um de seus
produtos, a telenovela brasileira.
Como a ideia é discutir as aproximações e o específico entre
crônica e crítica na produção de Artur da Távola, vejamos, para
exemplificar a crônica: “O Grito” da criança excepcional e o texto de
Odylo Costa Filho (30. nov. 1975).
É próprio da crônica, selecionar um aspecto da obra e tecer
sobre o aspecto escolhido uma reflexão, que pode ser sobre um tema,
uma personagem, ou mesmo sobre uma polêmica em torno de uma
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obra. Para exemplificar esses três aspectos da crônica, o texto “O
Grito” da criança excepcional e o texto de Odylo Costa Filho (30. nov.
1975), é pertinente nessa reflexão.
Na telenovela O Grito (1975/76), Jorge Andrade colocou uma
criança excepcional. A personagem Paulinho, filho de Marta (Glória
Menezes) e o tema do Grito da criança doente, excepcional. A
repercussão foi imediata, e provocou na época uma fortíssima polêmica
tanto entre o público telespectador, como na imprensa, entre críticos e
profissionais do rádio e da própria televisão. De acordo com relatos de
críticos, houve inclusive uma campanha liderada pelo radialista Sérgio
Bittencourt, através de seu programa na Rádio Nacional.
Artur da Távola não cita a polêmica desencadeada pela
personagem na mídia, antes, abre a sua coluna para Odylo Costa
Filho, também pai de uma menina excepcional morta aos 12 anos de
idade. Um texto que contrariava todos os outros que se opuseram a
personagem Paulinho e sua mãe Marta. A carta é realmente comovente
e longa, merece ser lida, mas como o foco é o exercício da crônica,
transcrevo trechos da parte introdutória de Artur da Távola:
O texto abaixo é uma das páginas mais comoventes que
conheço. Literatura? Não é. É vida vivida em que pese seu autor
ser um literato, membro até com justiça aliás, da Academia
Brasileira de Letras, o nosso colega jornalista e mestre - Odylo
Costa Filho. [...]
É um relato de intensa dor e de ternura humana de um pai que
perdeu sua filha, excepcional, de 12 anos de idade. Não há dor
maior do que a dor da perda de um filho. Sadio ou enfermo.
Por que a publico na página de televisão? Porque a televisão
deve, pode e várias vezes é um veículo de solidariedade
humana, de compreensão e grandeza. Senão não teria sentido
existir.
É que na novela O Grito, Jorge Andrade colocou uma criança
enferma, com a finalidade de mobilizar pessoas e a tão decantada
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e nem sempre exercida por todos nós, a fraternidade humana.
Seu grito é o título da própria obra. O personagem interpretado
pela mãe já se vislumbra como dos mais pungentes, sérios e
bem interpretados por Glória Menezes.
Sua finalidade: o fortalecimento da consciência de que o amor
ao próximo precisa passar da teoria para a prática.

A crônica e os trechos foram selecionados para exemplificar o
exercício específico deste gênero literário e a argumentação de que
fazia uma crônica aplicada, e, também, como ponte para mostrar sua
militância para que a televisão se firmasse como meio de comunicação
importante no cenário histórico do Brasil e a necessidade dela ser
levada a sério, e nesse sentido entendia que uma das tarefas do crítico
de televisão “era a de pensar sobre um meio ainda sem tradição”.
Retomando as questões colocadas pelo cronista sobre uma
das tarefas do crítico de televisão, “que era a de pensar sobre um
meio ainda sem tradição”; mais o fato de que “a partir da televisão o
trinômio: público, centro produtor e polos de recepção, a influência
seriam constantes”, e que a televisão, “sendo uma indústria cultural a
sua preocupação é muito mais com o produto destinado ao consumo
previsto, balizado e pesquisado do que com a ideia de obra”, interessa
conhecer como essas questões aparecem e são discutidas em um
dos textos em que defende o meio e a necessidade de conhecer esse
meio, o texto: É a televisão um eletrodoméstico? (17.abr.1973).
Na crônica É a televisão um eletrodoméstico? Artur da Távola
inicia suas reflexões sobre a televisão a partir de uma entrevista
do cineasta Federico Fellini ao L’Éxpress. Perguntado sobre o que
achava da televisão ele respondeu: “Ora... um eletrodoméstico é
um eletrodoméstico”.
A genialidade da frase, segundo Artur da Távola, despertou
comentários e interpretações, pois trazia nela, além de certa ironia, uma
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síntese de uma realidade tão ampla quanto profunda e contraditória.
Sim, um eletrodoméstico é um eletrodoméstico. A frase revelava
segundo ele, a consciência do cineasta sobre a dinâmica industrial
na qual a televisão está inserida. Dinâmica que “determina que suas
mensagens se afastem dos padrões estéticos dos outros meios
tradicionalmente conhecidos como artes: teatro, cinema, literatura,
pintura e escultura”, e completava:
Só que a televisão historicamente ocupou o espaço de meio
popular que deveria ter sido preenchido pelo teatro e pelo
cinema. Como a essas artes corresponde uma liderança
intelectual mais poderosa, seus representantes sempre se
afastaram da televisão e seus estudiosos sempre se referiram a
ela com o mais profundo desprezo (TÁVOLA, 1973).

Passa a discutir o novo meio de comunicação e a necessidade
desse meio ser estudado e compreendido no também novo cenário
histórico. Criticava a atitude de grande parte dos intelectuais que
“torcia o nariz” para a nascente televisão, mas ressaltava o fato de
alguns intelectuais que vinham se ocupando da tarefa de pensar o
meio e o fenômeno televisão.
Meio novo e sem tradição cultural, só ultimamente vem ocupando
a atenção de intelectuais que não estão em conflito com a
realidade, nem a qualificam antes de estudá-la e compreendêla, sobretudo, estes intelectuais começaram a pesquisar os
mecanismos mais profundos do fenômeno de sua aceitação
pela massa e os resultados completamente revolucionários de
sua influência (IDEM).

Retoma a discussão da televisão como eletrodoméstico igual a
outros produtos tecnológicos como a geladeira, a eletrola e o rádio para
destacar não só a influência desses produtos da sociedade e indústria
cultural no cotidiano das pessoas, mas a revolução que tais produtos
provocaram nos hábitos da população. Para ele, o eletrodoméstico
como toda e qualquer tecnologia nova, provoca alterações de padrões
e comportamentos de maneira muito mais profunda e insuspeitável que
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a mais douta ou culta das teorias. Especificamente sobre a importância
e influência da televisão, diz:
Quando a penetração de um meio de comunicação pode se
dar dentro da casa das pessoas levando som, imagem, cor
da realidade, estava inaugurando um novo período da história
humana, mesmo que as mensagens veiculadas não tivessem
os contornos da “cultura” na acepção elitista da palavra.
Justamente o caráter doméstico da TV é o responsável pelas
características “sui generis” de sua influência (IDEM).

Fecha o texto chamando a atenção dos intelectuais para outra
característica desse eletrodoméstico: o mercado. “Estando dentro das
casas das pessoas, necessita de um elemento que as tecnologias
anteriores podiam perfeitamente desconhecer: o mercado”. E encerra
o diálogo com Fellini. Fellini falou e disse: “um eletrodoméstico é um
eletrodoméstico”. Modestamente acrescento: por isso é tão importante.
Como ele também sabe, pois já filmou para ela. E bem”.
Esse texto é apenas um dos muitos que escreveu em defesa
da televisão, utilizado aqui para mostrar um exemplo e característica
da crítica militante de Artur da Távola praticada na sua Coluna diária
do jornal O Globo.
José de Alencar, Artur de Azevedo e Machado de Assis não
foram citados apenas como referência aos primeiros escritores que
praticavam a crítica literário-jornalística no Brasil, mas porque foram
esses três autores que por exercerem um tipo de crítica militante
em torno da afirmação do teatro brasileiro, contribuíram com o
desenvolvimento de uma reflexão sobre o exercício da crítica, na época
a crítica teatral. De acordo com Maria Cecília Garcia (2004, p. 129), se
a marca, a característica principal de José de Alencar jornalista foi a
crítica militante, “ele deixou como contribuição a ideia de que o crítico
tem um papel a cumprir não apenas como olhar estrangeiro, mas
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também como peça fundamental no processo de construção de uma
consciência teatral no Brasil”. Já a contribuição de Álvarez de Azevedo
“diz muito mais à linguagem da crítica. Foi quem primeiro observou o
espetáculo como um todo, e não um aglomerado de partes [...]” (p.
129). E Machado de Assis, por sua vez, “alertou para a necessidade do
crítico definir seus critérios estéticos, ou seja, ter um programa a seguir
em sua abordagem da obra artística”. Com isso, ainda de acordo
com a autora, (p.130), Machado foi precursor do profissionalismo
em crítica e da absoluta necessidade de o crítico procurar manter, o
máximo possível, um distanciamento da obra, para não fazer da crítica
um conjunto de opiniões pessoais.
Considerando que a discussão é sobre o sentido e a função
da crítica, os procedimentos existentes no exercício da crítica,
especialmente um tipo de crítica militante porque lutava ao mesmo
tempo: pela afirmação de um meio de comunicação, a televisão;
pela defesa de uma linguagem própria desse meio e, principalmente
pela necessidade do crítico definir critérios para abordar uma obra,
vejamos como esses três elementos constitutivos da crítica foram
trabalhados por Artur da Távola na telenovela selecionada: O Grito
(1975/76), de Jorge Andrade.

A METODOLOGIA CRÍTICA
DE ARTUR DA TÁVOLA
Tanto o cronista como o crítico criam estilos e métodos de
abordagem de uma obra, seja pela aproximação existente entre a
crônica e a crítica, seja pelo específico de cada uma delas. Nesse
ponto o que interessa é mostrar o específico de sua crítica, o
método de abordagem do gênero telenovela e da obra escolhida:
O Grito (1975/76).
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O Grito é a primeira novela de Jorge Andrade escrita para a
televisão, e foi ao ar no período de 27/10/1975 a 30/04/1976. A primeira
para a televisão porque Os Ossos do Barão (1973/74) foi uma junção
de sua obra teatral homônima com A Escada. Peças teatrais vertidas
para o formato telenovela.
A telenovela O Grito é ambientada na cidade de São Paulo. A
trama retrata o crescimento célere e desordenado das grandes cidades
e os problemas de seus habitantes, abordando os conflitos entre os
moradores do Edifício Paraíso. O prédio foi construído no terreno da
mansão de uma família quatrocentona, cujos remanescentes moram
na cobertura. Os outros apartamentos são habitados por moradores
de classe média e baixa. Num deles vive Marta (Gloria Menezes) e
Paulinho (Marcos Andreas), seu filho deficiente mental que costumava
gritar a noite, incomodando os vizinhos. O conflito principal gira em
torno da mobilização de alguns moradores para expulsar o menino.
(Dicionário da TV Globo, 2003, p. 59).
Artur da Távola estrutura suas críticas na seguinte ordem: na
semana de estreia da novela situava o telespectador no contexto geral
da novela. Como ela estava começando, costumava intitular a Coluna:
Primeiras Impressões. Nessa crítica ele apresentava o tema central,
os aspectos que tinha considerado importantes, que são retomados
ou aprofundados no decorrer das críticas. Ao longo dos meses e
do andamento da novela, escreve sobre temas que lhe chamaram
a atenção, sobre as polêmicas que elas causaram, ou sobre uma
personagem específica até a última semana, quando se dedicava à
análise da obra como um todo. E o título da Coluna era: Começo do
fim de papo; em seguida analisava as Falhas e os Acertos da obra,
para depois passar a analisar as Personagens, um grupo delas por
dia. Finalizava retomando as primeiras impressões e o tema inicial
da novela. Outra característica de suas críticas, além das temáticas
paralelas que correm junto com o foco central da crítica, é a Introdução
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de cada crítica. Abre sempre o texto com uma introdução onde expõe
os aspectos da obra que vai analisar no dia e Coluna.
A crítica Primeiras Impressões de O Grito foi publicada em 16.
nov. 1975. Nela inicia sua leitura situando a telenovela no contexto da
televisão, relacionando com outras novelas e se posicionando frente
à obra e ao autor. Expõe sua visão sobre Jorge Andrade e sua obra
teatral e a telenovela. Considerava Jorge Andrade um homem eclético,
humanista, que quer o progresso, mas a serviço do homem. Segundo
Artur da Távola, na obra de Jorge Andrade, “é o ser humano que está
acima dos esquemas, modelos e sintomas, o que está em questão
nas suas obras. Justamente seu caráter não radical, nem preso às
formas “a priori” da realidade, é que dão riqueza, generosidade e
precisão a seus enfoques”.
Para Artur da Távola, Jorge Andrade:
Sobrepassa a velha e desgastada discussão: o primado
do social sobre o individual, ou o contrário, o psicologismo
individual condicionando o social. Parece saber que na
integração de ambos está a possibilidade de harmonia da
vida (TÁVOLA, 1975).

Na sequência, fala da reação do público frente à obra. O público
que é regido por uma lógica do prazer que exige atenção e alimento,
faz uma comparação entre a violência que caracteriza o mundo e que é
mostrado no vídeo. E o mesmo telespectador que consome o noticiário
da realidade da vida, dos acontecimentos, reage quando uma obra de
ficção não venha com o mínimo de ingredientes de prazer, ludicidade e
alegria. Nesse sentido considera O Grito como uma novela que:
Corajosamente coloca problemas sobre os quais devemos
pensar já que vivemos em grandes aglomerados urbanos, sem,
talvez, estarmos preparados para aceitar tudo o que tal forma
de vida implica em tolerância, espírito comunitário, respeito
ao próximo, renúncia. Jorge Andrade não é contestador. É um
questionador, não dá fórmulas. Faz pensar (IDEM).
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O próximo ponto que analisa da obra é a técnica. São
considerações de ordem técnica dirigidas agora ao autor, basicamente
são observações referentes ao número de capítulos gravados antes da
novela entrar no ar. No caso, O Grito havia estreado com 40 capítulos
gravados, o que dava nenhuma mobilidade de correções e ajustes.
Um dos males decorrentes de gravar muita coisa ou tudo antes, é o
de o próprio autor não ter como ir corrigindo o rumo em função das
manifestações por parte do público, críticas, opinião pública, etc., e
enfatiza que a “telenovela só chegou onde chegou porque as correções
de rumo podem se fazer durante seu processo de criação”.
Entra no elenco, que considerou sensacional. “nas primeiras
semanas foi tão sensacional que os personagens, com suas
características mais marcantes, seu desenho existencial desde logo
ficaram claros, definidos”. Uma das poucas críticas que faz é dirigida
ao excesso de diálogos que apenas reiteram as características de
cada personagem prejudicando o andamento da trama. E a “excessiva
obrigação de só dizer coisas inteligentes, bonitas, perfeitas do ponto de
vista humano e social, que levava a certos diálogos ao artificialismo”.
Fechava suas Primeiras impressões elogiando a marcha humanista, a
mais importante de todas e o cerne de qualquer obra de Jorge Andrade.
Em Começo de fim de papo (25 abr. 1976), divide a crítica
em duas partes: na primeira avisa ao leitor que na última semana
da novela, o leitor “vai aturar artigos em série. Avisa que os artigos
não são continuação, mas sobre o mesmo tema, mas cada um é
um”. E inicia com o balanço da novela. Se tinha sido sucesso? A
resposta talvez tenha sido sim, talvez não. Contesta outras críticas
publicadas, dizendo que em março ela alcançou 48% da audiência
no horário das 22h e foi o 11º programa mais assistido no Rio de
Janeiro e o 12º em São Paulo.
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Também lembra o grande público que está acostumado
ao consumo imediato das mensagens, no qual a participação e o
prazer se esgotam no próprio ato de ver, que O Grito não gratificou
imediatamente ao ato de ver. Jamais:
A novela de Jorge Andrade devolveu a cada espectador o
seu arsenal de dúvidas adiadas ou negadas; recusou-se a
ser instrumento de alienação e consumo inconsequentes por
trazer problemas e assuntos nem sempre prazenteiros, mas
fundamentais (TÁVOLA, 1976).

Ao contrário, O Grito inquietou, desagradou, obrigou a pensar
e enfrentou o público. Essa característica gerou sérias resistências
porque “ninguém gosta de ligar TV para encontrar o espelho que
devolve egoísmos pessoais e coletivos e que remete a pessoas para
elas mesmas, o mais difícil dos enfrentamentos”. Mas, no que pese
não ter atendido aos hábitos arraigados do telespectador médio,
O Grito pode ser “considerado a obra que até hoje mais colocou
problemas reais, atuais e efetivos, elevando a novela de televisão,
um gênero considerado menor e inconsequente, à altura raramente
alcançada por ela no Brasil”.
Na segunda parte da crítica, o foco é a direção que pouco
se interessou pela novela, esse um dos enfrentamentos de Jorge
de Andrade e um dos responsáveis (no seu entendimento) pelas
críticas e resistências à novela. Dedica um parágrafo inteiro para
falar sobre todos os enfrentamentos e formas de resistência
enfrentadas pela novela.
No dia 26 abr. 1976, o título foi A Falhas de O Grito. Crítica
dividida em três partes, na primeira reposiciona a novela no cenário
brasileiro, questiona as razões das resistências (direção) e analisa
os erros do autor. Na segunda parte, comenta a pouca familiaridade
do dramaturgo à linguagem própria da TV, porque nisso estava uma
grande verdade e “um problema real do desenvolvimento de nossa
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nascente dramaturgia televisiva: o domínio do meio; a plenitude do
uso de suas potencialidades e do conhecimento de suas limitações
por parte dos autores”, e entende que o autor “ressentiu-se, portanto,
do vazio existente entre a concepção e a realização”. Após essas
considerações, aponta o que considerou problemas que cabiam ao
autor: o ritmo, o tempo e o desenvolvimento da ação. Essa divisão foi
feita para falar essencialmente do tempo.
Sobre o ritmo, diz que o autor se ressentiu do domínio pleno
do meio televisivo. Para o crítico, Jorge Andrade tentou realizar em O
Grito uma proeza: dar-lhe o tempo da tragédia grega, ou seja, fazer a
ação toda se desenvolver dentro de um espaço temporal definido. O
que na antiga tragédia grega seriam 4 horas nas quais toda a ação
ocorreria, em O Grito, “foi a tentativa de colocar seis meses de novela
em um tempo correspondente a uma semana” Proeza só conseguida
por Lauro Cesar Muniz em O Casarão, afirmava o crítico. Considerava
ao final que “o tempo da novela se chocou com o tempo da ação
da mesma impossibilitando o autor dosar devidamente a fusão de
ambos”. Outra falha formal apontada derivou da demora na solução
das tensões maravilhosamente criadas na obra. Cita o caso da
personagem Agenor, denso, bem construído, pungente, que precisava
de resposta antes de se diluir. Finaliza a crítica, elogiando a coragem,
a ousadia e a renovação que Jorge Andrade tentou transplantar para
a TV entre o phatos e a catarse mediou um tempo exagerado que
empobreceu o efeito de outros.
As críticas: Primeiras Impressões, Começo do fim de papo e As
Falhas de O Grito foram apresentadas quase na íntegra porque são
uma síntese de todos os elementos que compõem a abordagem crítica
de Artur da Távola. Como o artigo se propõe a mostrar a metodologia
crítica do autor e não o detalhamento da estrutura de sua metodologia,
e como em cada texto sobre as personagens faz uma longa e minuciosa
análise, farei uma exposição geral das ideias centrais discutidas em
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cada uma das críticas referentes às personagens da novela para situar
o leitor no processo de sua produção crítica.
Nos dias 27, 28, 29 e 30 de abril de 1976, começa suas
análises sobre as personagens criadas por Jorge Andrade. Analisa
todas as personagens envolvidas na trama, inclusive o elenco de
apoio. Sob o título: “Os donos do edifício” (27 abr. 1976), o crítico
ressalta dois pontos principais na obra: a estrutura das personagens
e a mensagem humanista das personagens do autor, expressa na
magnífica amostragem de uma realidade inteira, e diz: “a melhor forma
de conduzir esta crítica final à obra de Jorge Andrade é fazê-la através
dos tipos que criou, da interpretação dos atores e da significação de
seus papéis na obra”.
Em seguida, divide a análise em duas partes: A cobertura e Os
atores. Na primeira parte da crítica a análise recai sobre a família e
a temática da família quatrocentona paulista que mesmo não sendo
o foco central obra, permanecia incidentalmente. Embora fosse
uma família dentre as outras, era forte e determinada, pois no local
da antiga casa de dona Mafalda se ergueu o Edifício Paraíso. Essa
introdução é usada para comparar com a temática de Os Ossos do
Barão e o avanço na obra do autor. “Diferentemente de Os Ossos do
Barão, Jorge não ficou na saudade e na análise da decadência dos
velhos barões do café e sua substituição pela burguesia industrial”. A
substituição vai além, “mostrou como o processo de mobilidade social,
posterior impôs a convivência de categorias sociais antes distantes e
não tangenciáveis”. Na segunda parte da crítica a análise recai sobre
os atores propriamente, que ele chama de elenco. Uma das fortes
características de sua metodologia crítica: a análise detalhada do
elenco, da estrutura de cada uma das personagens.
No texto publicado em 28 de abril de 1976: A Família do 901
e os moços do 702, continua de uma certa forma a falar das famílias
que habitam o Edifício e das personagens que vivem nos respectivos
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apartamentos. Seu foco é a família de Dr. Gilberto (Walmor Chagas),
o antropólogo, para apontar uma das constantes nas obras de
Jorge Andrade ou como chamava “no universo jorgeandradiano”: a
representação da figura do intelectual liberal, (mal visto pela extrema
esquerda e pela extrema direita, comunista para uns, intelectual
burguês para outros), homem amante do pensamento, da verdade
e das ideias sem qualquer forma de preconceito. Para Távola, uma
personagem idealizada. Retoma o texto e lembra ao leitor que a
dramaturgia é sempre uma representação e nunca a realidade. Volta a
criticar a direção da novela e passa a analise de todas as personagens
moradoras desses dois apartamentos.
Em 29 de abril de 1976, como o próprio nome diz: Mais duas
famílias, a análise foi sobre as famílias dos apartamentos 902 e 802.
Justifica o apartamento descrevendo a figura do síndico do prédio;
“sinistra figura, mais parecido com um carrasco nazista disfarçado de
gente. No fundo, apenas um infeliz, um homem sem rumo, um castrado
do afeto”. Para o crítico, nessa personagem Jorge Andrade colocou
uma observação humana muito aguda: a de pessoas que secam por
dentro e se fecham no egoísmo pela impossibilidade de ver e aceitar
os próprios problemas. No apartamento 802 está o núcleo dramático
mais importante de O Grito, com três estupendas personagens: Seu
Sebastião (Castro Gonzaga), Dona Branca (Ida Gomes) e Agenor
(Rubens de Falco). É o lado terra, semente, raiz, expressão da “anima”
de Jorge Andrade. Explica porque considera esse núcleo o mais
importante: justamente quem vem da terra (um fazendeiro) é quem
mais sofre pelo filho impotente e que jamais semeará vidas, esmagado
que fora pelos complexos e bloqueios decorrentes do excesso de
amor da mãe superprotetora. Agenor, também sofre a transformação
da esperança que o autor quis colocar como o verdadeiro final da obra.
Na crítica do dia 30 de abril de 1976, intitulada: De Dona
Carmem a Kátia, um século em vinte anos, a análise maior recai sobre
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a personagem Déborah (Tereza Rachel). A permanência do sonho e
da fantasia para compensar a vida tão dura da filha que ouve os gritos
de agonia da mãe que pedira ao pai que lhe praticasse a eutanásia. O
tempo não retido, retendo-se através da névoa meio louca, meio normal.
Fascinante e assustadora. Outro aspecto analisado é a cenografia que
soube reproduzir a atmosfera de maneira perfeita.
Em 01 de maio de 1976 sob o título: Do zelador ao delegado,
agora com a novela finalizada, retoma uma das críticas iniciais
referentes aos diálogos e recoloca a questão numa outra leitura. A
obra já foi encenada e as personagens, do zelador ao delegado,
analisadas. O crítico já podia reunir as partes e devolver ao público a
sua síntese. Escreve:
Uma novela baseada em diálogos (e graças a isso, foi um
instrumento de recuperação da palavra, esta combalida), no
ritmo interior e nos personagens, depende mais dos atores que
de qualquer outra. Daí a sequência de críticas e elogios sobre
os atores (elenco).

Mesmo diferenciando a sua produção crítica das outras formas de crítica de arte, como o teatro, a literatura, o cinema, porque
seu objeto era a televisão e os produtos dela derivados, o cronista
devolvia ao público, a quem se referia em suas crônicas como “esse
desconhecido íntimo”, mais do que comentários superficiais sobre
uma obra, mas análises críticas.
A partir dessa afirmação, quero recuperar uma de suas
observações sobre a crítica e o crítico de televisão: a de que a crítica
até o surgimento da televisão sempre funcionou “como um guia
para o público, sendo o exercício de uma tarefa cultural da mais alta
relevância: a de ser ponte de interpretação e lucidez entre a obra de
arte e o público”, para mostrar a relevância de suas análises críticas
sobre a televisão e sobre a telenovela brasileiras. O crítico, ao tomar
uma novela para tecer suas análises, além de fazer a ponte entre a
obra e o público, educava o olhar do telespectador para um novo meio,
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a televisão, e para um tipo de consumo que não chegou a discutir
diretamente em textos, o consumo estético do gênero telenovela.
Para fechar essa parte das reflexões sobre a produção crítica
de Artur da Távola, chamo a atenção para a transformação do nosso
olhar sobre um produto televisivo, a novela, e a impossibilidade de
vermos uma telenovela da mesma maneira após acompanharmos as
crônicas e críticas diárias sobre a novela em pauta e publicadas nas
páginas de um jornal.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Naqueles anos 1970, vimos que as teorias, as correntes
críticas e os debates eram diversificados e intensos. Artur da Távola,
embora não tivesse participado diretamente das discussões não se
furtou a elas e nem às filiações teóricas. Não participou diretamente
dos debates sobre as teorias críticas, mas não deixou de pensar e
debater em seus textos as funções da crítica e do crítico de televisão
e de telenovela. Pelo contrário, como praticava uma crítica militante
em favor do meio e do formato essa reflexão sobre os sentidos
e a tarefa do crítico eram constantes. Não apenas discutia, mas
exercia a função de crítico na medida em que praticava a crítica
informativa. Ao apresentar para o grande público a obra em todos
seus aspectos, dava retorno do público aos criadores e aos centros
produtores sobre a recepção da obra. Não teorizava sobre a crítica,
mas considerava fundamental que se teorizasse sobre a crítica
de televisão e telenovela. Praticava a chamada critica review, não
chegou a praticar a crítica ensaística, mas nos mostrou no exercício
da crítica diária uma das funções da crítica que é a de tornar-se
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fonte histórica.12 E como fonte histórica é que nos possibilita não
só o conhecimento dessas fontes, mas por meio delas recuperar
os diálogos com uma época específica de nossa história, os anos
1970, e de um tipo de produção de produção cultural, a telenovela
brasileira, e principalmente entender a crítica como prática cultural.
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INTRODUÇÃO
O estudo da telenovela, produto televisivo e cultural, do
gênero ficcional, não deixa de ser um resgate de uma articulação
heterogênea entre matrizes populares, cultura de massa e elementos
do erudito13. Com origens múltiplas, vinculadas ao melodrama – século
XIX, por ocasião das pantominas encenadas nas ruas de Paris para
ridicularizarem a nobreza – passando ao que, desse fio melodramático
foi se embrenhando em forma: folhetim14, soap operas15 e radionovelas16,
podemos afirmar que a telenovela tem sido fundamental na formação
de nossos hábitos, valores e identidades.
Em uma abreviada contextualização histórica, a primeira
telenovela, Sua Vida Me Pertence, de Walter Foster, foi ao ar em 1951
na TV Tupi. Nesse momento ainda inexistia grade horária, que se
estrutura em 1960 com a chegada em julho da TV Excelsior17, quando a
emissora imprime uma mentalidade profissional à produção televisiva18
(BRANDÃO, 2010). Segundo este mesmo autor (Idem) em seis anos,
na década de 1960 (63-69), foram produzidas 176 novelas, sendo 55
da TV Excelsior, 60 da TV Tupi e 22 da Globo.
13 ANDRADE, R. M. B. De. O fim do mundo: imaginário e teledramaturgia. São Paulo: Annablume; Fortaleza: Secretaria da Cultura e Desporto do Governo do Estado do Ceará, 2000.
14 Os folhetins eram marcados por uma história longa e parcelada em que se faziam presentes
as reviravoltas e os “suspenses” para deslindes nos próximos capítulos.
15 As soap operas, ao contrário, tem por característica a ausência um final; podem ter uma longa duração e se caracterizam por multiplicidades de núcleos com elencos, às vezes, fixos.
Bom relembrar que as produções em muito se atrelavam aos ditames dos patrocinadores.
16 As radionovelas latino-americanas bebem das fontes dos folhetins e das soap operas.
Surgem, inicialmente, no formato das soap operas, patrocinadas por fábricas de
detergentes mas vão se distanciando aos poucos para privilegiar o lado trágico e as fortes
emoções. São as radionovelas que, com o surgimento da televisão, migram para as telas
e influenciam as primeiras produções teledramatúrgicas no Brasil na década de 1950.
17 A TV Globo surge cinco anos depois que a TV Excelsior, em abril de 1965.
18 Estamos falando de um salto de 1950 para 1966 quando o número de aparelhos de
televisão nas casas sobe de 434 mil para 2,4 milhões (401%). Conferir em BRANDÃO, C.
As primeiras produções teleficcionais. In: GOULART, A. P., SACRAMENTO, I. ROXO, M.
(orgs.). História da Televisão no Brasil, São Paulo: Contexto, 2010.
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Em excelente retomada acerca do percurso da televisão no
Brasil, Ribeiro e Sacramento narram o surgimento, em 1970, do “padrão Globo de qualidade – antes e somente vinculado às pressões
da imprensa, dos setores sociais conservadores e às exigências de
um público consumidor das estéticas da MPB, Cinema Novo e teatro
popular, do que à criação do mote pela própria emissora. À teledramaturgia, imprimir esse padrão de qualidade significou contratar intelectuais de esquerda, dramaturgos, para a produção televisiva.
Como a intenção da Globo era elevar o nível das produções,
nada mais propício do que a contratação desses profissionais que
“mantinham um estreito diálogo com as vanguardas artísticas e com
o gosto dos setores médios escolarizados do público, que a emissora
procurava agora alcançar” (IDEM, p. 123-124). As contratações
envolveram nomes como Dias Gomes, Jorge Andrade, Cassiano
Gabus Mendes, Oduvaldo Viana, entre outros.
Ainda que a TV Globo tenha consolidado ao longo de 1970 o
seu “padrão de qualidade”, o gérmen do ponto de virada, amplamente
conhecido pela literatura nacional, se dá com Beto Rockefeller (196869) de Bráulio Pedroso, escrita e produzida para a Rede Tupi e, na
Rede Globo, com Véu de noiva (1969), de Janete Clair.
A partir daí, temos uma sucessão de telenovelas que, sem
romper com os modelos tradicionais realizados até o momento,
dialogam com novas possibilidades estéticas e de linguagem: enredos
mais complexos, mais imaginativos, personagens mais contraditórios,
robustos e convincentes, e uma maior ligação com o Brasil, com
temáticas fincadas no contexto social, político e cultural do momento:
As inovações [...] permitiram rupturas profundas e sistemáticas
em relação à tradicional telenovela brasileira. A tendência
foi de superação do romantismo tradicional, em direção ao
realismo moderno [...]. É importante lembrar, entretanto, que a
modernização teledramatúrgica se valeu de diferentes estéticas:
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da realista e da naturalista, mas também do fantástico e até
mesmo do grotesco e do romantismo melodramático (RIBEIRO;
SACRAMENTO, 2010, p. 124).

A presente investigação está voltada, em um primeiro momento,
justamente para esse período que compreende a década de 1970.
Interessa-nos, especialmente, o percurso de Lauro César Muniz na TV
Globo,19 uma vez que compactuamos com a ideia de que sua obra desse
período, ao lado das de outros autores, contribuiu “para a formação de
uma linguagem própria da teledramaturgia brasileira” (FÍGARO, 2000,
p. 78-90). Em uma etapa posterior, interessa-nos aferir os destinos
da teledramaturgia a partir da década de 1990. Especialmente para
pensar quais os fatores que incidem, a partir desse momento, para
dissociar a telenovela de seu percurso trilhado até então.
Segundo o próprio Lauro César Muniz:
A década de 1970 marca o grande salto de qualidade da
telenovela, quando impusemos uma nova estética. Na
década anterior, houve uma ou outra novela que esboçava
uma renovação culminando com Beto Rockefeller, de Bráulio
Pedroso, em 1968, um marco importante. Mas na década
de 1970 havia uma intenção deliberada de propor uma nova
visão, de renovar tudo, de mexer com a cabeça das pessoas
com temas e formatos mais arrojados, num claro desafio ao
marasmo conservador da ditadura militar (BASBAUM, 2010,
pp. 110-111).

Temos, em 1971 o seguinte panorama: somada às novas
temáticas, mais realistas e verossímeis, que assimilavam a realidade
político, cultural e social do Brasil, está a maior amplitude da telenovela
19 Nesse momento a TV Globo, com cinco anos de existência, acomodava as suas produções
às exigências da Ditadura, em um modelo mais tradicional. Diferente foi o percurso da TV
Excelsior que “se pautava editorialmente por um ‘nacionalismo democrático’ e, diante da
possibilidade do golpe militar, apoiou a manutenção do presidente João Goulart. Com a
consolidação da Ditadura, a emissora sofreu boicotes e uma censura bastante rígida. E,
depois da morte de Mário Wallace Simonsen, em 1965, adquiriu muitas dívidas. Até que,
em primeiro de outubro de 1970, o presidente Emílio Garrastazu Médici assinou o decreto
de sua cassação” RIBEIRO, A. P.; SACRAMENTO, I., 2010, p. 110.
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que passa a contar com o número de 150 capítulos. A grade horária
se fixa em quatro períodos: 18h, 19h, 20h e 22h. Às primeiras são
destinadas as temáticas mais românticas, ao horário das 19h as mais
cômicas e leves, às 20h as mais densas e dramáticas e às 22h, as
telenovelas de caráter mais experimental. Além disso, a Rede Globo
investe em um Departamento de Análise e Pesquisa que corrobora
para evidenciar o “conjunto de ações que a emissora estava realizando
para poder se tornar uma moderna indústria de produção cultural”
(RIBEIRO; SACRAMENTO, 2010, p. 129).
Lauro César Muniz estreia na Globo20 em 1973 com Carinhoso,
exibida no horário das 19h. A seguir escreve com Gilberto Braga Corrida
de Ouro (1974) e novamente assume a autoria de Escalada (1975),
O Casarão (1976), Espelho Mágico (1977) e Os Gigantes (1979), na
emissora. Depois de Rosa baiana (1981) para a Rede Bandeirantes, o
autor volta à Globo onde escreve Transas e Caretas (1984), Um Sonho
a Mais (1985), com Mário Prata, Roda de Fogo (1985) com Marcílio
Moraes, O Salvador da Pátria (1989), Araponga (1991) com Dias Gomes
e Ferreira Gullar e Zazá (1997). O autor ainda supervisionou várias
novelas na emissora e finalizou O Bofe (1972) de Bráulio Pedroso. Sem
contar os teleteatros e as minisséries e, ainda, o caso especial O Crime
do Zé Bigorna21 (1974) que teve uma grande repercussão na época22.
Do percurso televisivo deste autor, interessa-nos pesquisar, neste
artigo, especialmente àquele que referente às telenovelas veiculadas
na Rede Globo na década de 1970. E, dessas produções, destacamos
20 LCM já tinha escrito para a TV Excelsior a telenovela Ninguém Crê em Mim (1966);
Estrelas no Chão (1967), TV Tupi; O Morro dos Ventos Uivantes (1967), TV Excelsior;
As Pupilas do Senhor Reitor (1970), Os Deuses Estão Mortos (1961), e Quarenta Anos
Depois (1971), TV Record.
21 Esse caso especial é um dos exemplos das tramas que de LCM que dão origem a novas
histórias, com personagens e conflitos renovados. Zé Bigorna deu origem ao Sassá
Mutema de O Salvador da Pátria.
22 Com Lima Duarte no papel de Zé Bigorna, esse caso especial de 50 minutos de duração foi
censurado e LCM conseguiu a liberação da produção com Romero Lago, chefe da censura
à época, indo até Brasília e concordando em alterar o texto (BASBAUM, H. W, 2010).
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as novelas do horário das 20h por trazerem maior possibilidade de
experimentação e tramas mais arrojadas. Inclusive, é essa audácia nas
obras de Lauro César Muniz, doravante citado como LCM, que nos
instiga a perquirir suas criações artísticas teleficcionais, pois aí mora o
embrião da teledramaturgia brasileira renovada. E se por um momento,
a experimentação estava confiada às novelas das 22h23, “na segunda
metade da década de 1970 o experimentalismo que havia marcado o
horário das dez atingiu também o das oito. A fase de maior ousadia
foi entre 1976 e 1977, quando a emissora levou ao ar as novelas O
Casarão e Espelho Mágico” (RIBEIRO; SACRAMENTO, 2010, p. 130).
Tanto a biografia escrita sobre LCM quanto sua biografia,
enquanto percurso de vida, bem como os escritos que se tem sobre
ele na imprensa e na literatura, dão conta de um homem dinâmico,
ousado, e obstinado em fazer aquilo que acredita: “desprendido,
liberal, seguro e decididamente humanista” (ZANOTTO, 2014, p. 272)
são alguns adjetivos que emergem sobre esse autor e sua obra.
Nossa problemática investigativa assume, assim, o seguinte
questionamento: de que maneira as produções televisivas de LCM
na década de 1970 contribuem para a construção da teledramaturgia
brasileira? E, em um segundo momento, quais os fatores contextuais
que incidem, a partir de 1990, para alterar os caminhos percorridos
pela telenovela até então?
Com o objetivo de compreender como a obra de LCM da
década de 1970, em sua primeira fase na TV Globo, contribui
para a construção da teledramaturgia brasileira, comparando
posteriormente com os rumos das telenovelas a partir da década
de 1990, adotamos como perspectiva metodológica a pesquisa
qualitativa, em suas modalidades bibliográfica e documental.
As pesquisas bibliográficas iluminam e consubstanciam nossas
23 Sinal de Alerta (1978) foi a última novela das 22h. A partir daí a grade horária se estruturou
tal como a conhecemos: 18h; 19; 21h.
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reflexões teóricas e a análise documental permite seja desvelado
o percurso biográfico de LCM, a respeito de suas produções e sua
visão acerca do cenário televisivo de 1990.

CONTRIBUIÇÕES DO PERCURSO DE LCM
PARA A TELEDRAMATURGIA BRASILEIRA
Um conceito-chave para as reflexões deste artigo é o de biografia comunicacional, cunhado e desenvolvido por Sacramento em sua
tese de doutorado (SACRAMENTO, 2012). Sem a menor pretensão de
dar conta da complexidade que o estudo envolve, para esse artigo nos
limitamos a emprestar referido conceito a fim de pensarmos o percurso
de LCM. Segundo Sacramento, quando se pensa uma biografia comunicacional, considera-se não uma atividade individual mas todo:
(...) o circuito comunicativo das produções discursivas
imbricadas num indivíduo. Essa perspectiva busca romper com
a tendência dominante nos estudos biográficos. Centrados
mais no individual do que no social e mais no textual do que
no contextual, eles acabam des-historicizando as ações e
celebrando as características imutáveis da personalidade
(IDEM, 2014, p. 157).

O objetivo da biografia comunicacional, portanto, é o de
pensar “como se formaram a singularidade, a representatividade, a
exemplaridade e a notoriedade de um determinado indivíduo dentro de
um conjunto específico de mediações socioculturais” (IBIDEM, p. 158).
Não interessa, portanto, o indivíduo como figura de destaque
pontual na História, mas sim, evidenciar as articulações que desse
individuo com o social, transformaram-no em uma figura pública. Nesta
perspectiva importa analisar tanto os textos de LCM quanto aqueles
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escritos sobre sua pessoa e sobre o seu trabalho – considerando
também quem os escreveu e quem recebeu esses textos.
Evidente que nesse espaço cabem algumas poucas reflexões
e que inexiste a possibilidade de aprofundarmos sobre LCM nessa
perspectiva da biografia comunicacional. Porém, é esta que nos guia
quando nos debruçamos sobre a trajetória do autor (percorrida e
narrada sobre), na década de 1970, no que se refere à sua contribuição
para a formação da teledramaturgia brasileira. Tomamos como base,
principalmente, a biografia escrita por Hersch W. Basbaum (2010) para
responder quem seria LCM para ele. Conclui o escritor que “Lauro
César Muniz é uma pessoa forte, com princípios, domina o ofício a
que se dedicou e é, acima de tudo, responsável e talentoso”24.
O ingresso de LCM na televisão se dá em 1966 na TV Excelsior
com a telenovela Ninguém Crê em Mim. Segundo ele mesmo relata,
a novela não foi bem, mas já anunciava a marca que tomaria corpo
em suas produções futuras pois “trazia uma contribuição reconhecida
por todos: buscava uma temática nacional, trazia para a telenovela
a linguagem coloquial do dia a dia” (Idem, p. 94). Ora, são essas,
justamente, algumas das características que marcam as rupturas com
a tradicional telenovela brasileira. Se referida passagem consolidase a partir da década de 1970, temos aí LCM anunciando essas
transformações em sua primeira produção televisiva.
Nesse momento a Rede Globo ainda aposta na cubana Glória
Magadan que se filia a um universo melodramático, estereotipado e
dissociado da realidade nacional. LCM anuncia em 1966 com Ninguém Crê em Mim o que se consolida em Beto Rockefeller (1968-69)
de Bráulio Pedroso escrita e produzida para a Rede Tupi, um marco dessa transição para uma telenovela mais realista e próxima do
dia a dia do Brasil. O afastamento de Gloria da Rede Globo permite
24 Disponível em: http://ee.famosos.zip.net/arch2011-12-04_2011-12-10.html Acesso em
nov. 2017.
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que Janete Clair também tangencie esse abrasileiramento (RIBEIRO;
SACRAMENTO, 2010) da teledramaturgia com Véu de Noiva em 1969.
LCM ingressa na TV Globo25 em 1972 na era Walter Clark-Boni,
tendo o Daniel Filho como diretor responsável pelas telenovelas.
Janete Clair já ocupava o lugar de Gloria Magadan e a TV Globo investe
para renovar o gênero, na esteira das emissoras predecessoras (tal
como a TV Tupi e a TV Excelsior). No entender de LCM a visão de
Boni e Daniel Filho fez com que os dois se tornassem os homens
mais importantes para o desenvolvimento e a qualidade da telenovela
brasileira (BASBAUM, 2010). Tanto um quanto outro eram abertos e
sensíveis para inovações.
A sua primeira tarefa foi a de terminar O Bofe - por força de uma
doença acometida à Braulio Pedroso. Sobre esta produção, Bráulio
destaca alguns aspectos inovadores da trama, justificando a queda da
audiência (de 65% para 27%):
‘Desde o princípio eu não esperava Ibope. É renovadora demais’,
diz. Fazer um ídolo tradicional, como Jardel Filho (o mecânico
Dorival, viúvo de subúrbio carioca à procura de uma moça rica
da zona sul, mas que acaba se apaixonando por Guiomar,
Betty Faria. uma vendedora de enciclopédias), representar o
papel de um pateta, ou Cláudio Cavalcanti (Maneco Vidigal,
sobrinho que finge de beato e torce pela morte da milionária,
tia Carlota, Ylka Salaberry) descer da imagem heróica de um
dos irmãos Coragem. realmente ‘é demais’. Ainda tendo de
engolir uma sensual vovó Stanislava, interpretada por um
homem (Ziembinsky), as donas de casa ficaram confusas.
‘Sentiram que a novela estava mexendo com suas estruturas,
e mudaram de canal’, conta Bráulio, que considera “O Bofe”
25 Antes da TV Globo, LCM escreve para a TV Excelsior em 1967, O Morro dos Ventos
Uivantes, enorme sucesso de audiência. Com os sinais de decadência da TV Excelsior,
por força do regime ditatorial que se anuncia no país, ele migra para a TV Record onde
escreve As Pupilas do Senhor Reitor (1970). Essa novela, líder de audiência, confirma-o
como teledramaturgo. Emenda Os Deuses Estão Mortos (1971), afirmando ter sido nessa
novela que vislumbrou um caminho futuro na teledramaturgia. Em seguida, ainda na TV
Record, escreve Quarenta Anos Depois (1971) e se torna o único autor de telenovela a
ganhar um prêmio fora da TV Globo.
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uma das melhores coisas que já fez. ‘Acho inclusive que a TV
deve insistir em apresentar novelas desse tipo. Se não fosse
‘Beto Rockefeller’ (também sua), ainda estaríamos assistindo às
novelas no estilo de Glória Magadan’26.

Percebemos o coro dos autores da época em renovar a
telenovela até então desenvolvida pela TV Globo. É nesse espírito
que em 1973 LCM escreve sua primeira novela para a emissora,
Carinhoso, para o horário das 19h. O sucesso dessa produção,
estrelada por Regina Duarte e Cláudio Marzo, o conduz para o horário
das 20h, ao lado de Janete Clair. Em matéria de 09 de jul. 1973, o
Jornal do Brasil destaca, sobre Carinhoso:
A trama de Sabrina, ou melhor, Carinhoso, satisfaz
plenamente aos anseios psicológicos do público feminino
e a mecânica do espetáculo terminará impondo a novela
à outra faixa da platéia. A julgar pelos capítulos iniciais,
com filmagens em Nova Iorque, o nível artesanal é bom, o
ritmo ágil, o elenco atraente. O seu sucesso popular está
assegurado (BASBAUM, 2010, p. 142-144).

Importante destacar que foi com Os Deuses Estão Mortos
(1971), escrita para a TV Record, que LCM descobriu o seu caminho
na teledramaturgia: “Uma temática humana forte que tivesse como
pano de fundo a história do Brasil e a infraestrutura social que regia o
movimento daquelas personagens” (BASBAUM, 2010, p. 142-144). Já
vislumbramos o quanto a obra de LCM é a própria marca da renovação
da teledramaturgia brasileira, alavancada na década de 1970.
LCM estreia no horário das 20h com Escalada (1975). Uma
novela “baseada na história do meu pai. Uma história epidérmica,
vivenciada, sofrida, visceral” (IDEM, p. 53) Escalada rompeu com
o padrão até então adotado pela TV Globo para o horário das 20h.
Nas palavras de LCM isso se dava pelo fato de que ele: “contava a
26 Matéria Farsa Demais publicada na Revista Veja em 20/09/1972. Disponível em: http://www.
tv-pesquisa.com.puc-rio.br/ Acesso em dez. 2017.
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história absolutamente real de um homem comum, sem preocupações
maniqueístas, folhetinescas, sem um vilão esquemático, que tinha
como pano de fundo a própria história do país de 1939 até o presente,
1975 (pp. 153-154)”.
A novela conta a história da escalada desse homem “de classe
média baixa, sem nada, sem raiz familiar começava a lutar para vencer
na vida, enfrentando a oposição de uma aristocracia já instalada há
anos no poder, na economia e na política” (IDEM, p. 153):
O enredo conta a trajetória do caixeiro-viajante Antônio Dias
(Tarcísio Meira), no período entre 1940 e 1975, tendo como pano
de fundo momentos marcantes da história recente do Brasil.
Tudo começa quando Antônio deixa Minas Gerais e vai para
o Rio Pardo, no interior de São Paulo. Lá dedica-se a plantar
algodão e conhece as duas mulheres que irão marcar sua vida:
Cândida (Suzana Vieira), com quem se casa, e Marina (Renée
de Vielmond), sua verdadeira paixão. Antônio entra em conflito
com o rico cafeicultor Armando (Milton Moraes), irmão de
Marina. Ele perde toda a safra de algodão da fazenda, o que o
obriga a mudar para o Rio de Janeiro – então capital federal –,
onde se torna um pequeno empresário. Tempos depois, Antônio
participa da construção de Brasília (GLOBO, 2013, p. 51).

Antes desse enredo, LCM havia escrito para TV Globo o caso
especial O crime do Zé Bigorna (1973), com Lima Duarte, uma
produção ousada e que fez Daniel Filho recusar a primeira sinopse
de LCM para a sua primeira novela das 20h, alegando que naquela
sinopse ele não reconhecia o autor de O crime. Foi essa recusa que
mobilizou LCM a escrever Escalada e fez nascer, segundo ele, “uma
das minhas melhores novelas. Desafios como esse firmaram o padrão
de qualidade da Globo” (IDEM).
Ainda há que se ressaltar o efeito positivo na opinião pública
repercutido por Escalada a respeito da temática do divórcio, que
começava a ser discutida no âmbito legislativo. Mais uma vez vemos
a marca de LCM propondo uma novela que “discutia os entraves que
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a Igreja e os ultraconservadores apresentavam, desafiando a censura
e o regime vigente” (BASBAUM, 2010, p. 157). Nessa época LCM vai
à casa do ex-presidente da República, Juscelino Kubitschek, assistem
juntos a Escalada e as palavras de JK sobre a novela são as seguintes:
“uma trincheira corajosa, uma resistência à ditadura” (IDEM, p. 160).
Em Escalada havia, por parte de LCM, a intenção de
homenagear JK, a construção de Brasília. O que, em plena ditadura,
era impossível. Mas o autor coloca e sutilmente passa a “ideia de que
houve no Brasil um presidente bem-sucedido dentro de um processo
democrático. Foi possível dizer isso: um presidente que construiu,
renovou o país dentro dos processos constitucionais, dentro do
processo democrático” (MUNIZ, 1995, p. 98).
Depois de Escalada, LCM é sacramentado no horário das 20h
(nas palavras de Dias Gomes). E depois de Pecado Capital para o
horário das 19h, LCM escreve O Casarão (1976), novela das 20h. Essa
telenovela, segundo LCM, só foi possível por força da visão pujante de
telenovela por parte de Boni e Daniel Filho. Eles estimulavam novelas
como essa, em que se tinha “uma história com estrutura tão especial,
uma história tão arrojada” (BASBAUM, 2010, p. 164).
Em O Casarão, LCM conseguiu dizer muita coisa, tanto em
termos políticos quanto referente aos costumes. Segundo coloca,
“tratamos da emancipação feminina através de várias gerações da
mesma família, de várias personagens femininas” (MUNIZ, 1995, p.
98). Foi uma inovação em termos de formato narrativo e linguagem.
Seria a primeira vez que uma trama teria a passagem do tempo
sem utilizar o recurso de flashback, por meio da tradicional memória
dos personagens. Em O casarão, LCM propôs um exercício para o
telespectador que sentiria a passagem do tempo com as mudanças
nos costumes das diferentes épocas retratadas na telenovela: “um
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objeto que for novo na primeira fase estará em uso na segunda e, na
terceira, vamos encontrá-lo abandonado em algum lugar da casa”27.
A novela seguinte, ainda na década de 1970, foi Espelho Mágico
(1977). Nos dizeres de LCM, “outra novela que corria risco muito maior.
Uma enorme ousadia para o horário das oito, uma aventura mais louca
ainda do ponto de vista formal e temático” (BASBAUM, 2010, p. 177).
Isso porque Espelho Mágico era “uma novela sobre a produção de
uma telenovela, mas colocando dentro da novela uma outra novela, de
sorte que uma seja o espelho da outra” (IDEM, p. 178).
O enredo aborda o “dia-a-dia, o sucesso e os conflitos
vividos por profissionais ligados aos meios de comunicação: atores,
diretores, autores e jornalistas. As histórias são contatadas nos
bastidores de Coquetel de Amor, uma novela inserida na trama de
Espelho Mágico” (IBIDEM, 76). Era uma tentativa de LCM em fazer
uso das linguagens teatral, cinematográfica e radiofônica, além de
contar com depoimentos do elenco da telenovela sobre as suas
trajetórias profissionais. Mais uma vez o autor inova e o público sente
dificuldade em entender a estrutura narrativa.
Já podemos vislumbrar, com essas produções, a contribuição de
LCM na formação da teledramaturgia brasileira, quando ela se desliga
de uma novela tradicional. E aqui, especialmente, em Espelho Mágico,
acompanhamos o quanto que essa ruptura não se fez de uma só vez,
mas em constante diálogo, resgate e embate. Com a baixa audiência
da produção (55%), LCM sofre muita pressão para fazer uma novela
mais popular, com escândalos, vilões e baixaria. Se Espelho Mágico
não agradava o grande público, aos críticos, ao contrário: a trama
cumpriu seu papel. Ismael Fernandes – resenhista das telenovelas da
TV Globo até 1995 – considera essa trama a “novela mais controvertida
27 Matéria O Casarão - Uma novela em três tempos, de Isabel Maria para a Revista Amiga
TV, 05 mai. 1976.
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da televisão, ganhando mais notoriedade com a polêmica que gerou
do que pela audiência” (IBIDEM).
A ousadia que trabalha a favor de LCM para fazer dele um dos
grandes teledramaturgos brasileiros, é aquela que também provoca
o seu primeiro afastamento da TV Globo. Depois de Espelho, Janete
Clair escreve O Astro e em seguida, LCM apresenta Os Gigantes
(1979). Com uma temática forte sobre a eutanásia, essa novela não
vai bem e causa, entre outras coisas, um conflito entre LCM e Dina
Staf, protagonista. A ela não agrada a iniciativa de LCM de colocá-la
como doente nem uma leve insinuação que o autor realiza de que
sua personagem seria homossexual – era a primeira vez que o tema
da homossexualidade estava sendo abordado na televisão. Dina vai a
público e rompe com LCM, o que gera uma enorme tensão.
Além disso, na mesma novela, LCM coloca uma pequena
empresa de leite que sofre com a presença no mercado de uma
multinacional (a Eltsen). Era um ataque à Nestlé, (nome invertido, Eltsen)
que era patrocinadora da novela. LCM é alvo de enorme pressão para
não mexer com a questão das multinacionais – que se proliferavam no
Brasil. Ele acaba sendo afastado da Globo quando vai à imprensa para
desabafar sobre as dificuldades em se fazer Os Gigantes.
Esse breve esboço sobre o percurso de LCM é suficiente
para percebermos o quanto sua obra, nesse primeiro período da
TV Globo, é marca constitutiva do que veio a se consolidar como
a teledramaturgia no Brasil. LCM foi importante no momento em
que a telenovela se separa do estereótipo e do maniqueísmo para
encontrar sua própria linguagem, voltando-se às contradições de
sua realidade social, com personagens mais complexos, tramas
mais ousadas e situações mais próximas do público, que falam dos
cotidianos vividos. Segundo ele mesmo coloca, o grupo de autores
desse período estava decidido a “renovar a linguagem e fazer da
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telenovela brasileira um gênero artístico de uma certa importância.
Tínhamos essa ambição” (MUNIZ, 1995, p. 96).

A ENTRADA NA DECADA DE 1990
Esse panorama de 1970 não perdura e essa ambição não
encontra guarida nos tempos vindouros. Na década de 1980 algumas
produções vão estampar uma preocupação artística, mas o que se tem
hoje é o resultado do que se sucede em 1990, quando a coisa se esvazia
e, como diz LCM, “as ambições temáticas estão se perdendo” (Ibidem,
p. 95). Portanto, se em 1970 o trabalho com uma linguagem arrojada
que ambicionava consagrar a telenovela como uma manifestação
artística, atualmente propõe outro o objetivo.
Para LCM, alguns fatores contribuem para esse afastamento,
entre telenovela e artístico, que seriam, em 1995, a chegada da TV
a cabo e do videocassete, desviando a atenção do telespectador
e tornando-o mais exigente, buscando mais estímulos que antes.
Para Lauro, a grande diferença entre a década de 1970 e 1990
configura-se pelo seguinte:
Na década de 70 havia a possibilidade de uma dramaturgia
mais plácida, de uma introspecção maior. Agora o telespectador
tornou-se impaciente, parece exigir uma dramaturgia que
o estimule permanentemente com fortes golpes. Então, a
qualidade, a introspecção das personagens, a ideia, foi
substituída por lances dramáticos e melodramáticos. Com
o tempo essa dramaturgia foi se deteriorando em busca do
impacto, o que se encontra no cinema norte-americano a toda
hora ( FÍGARO, 2000, p. 86).

Para conseguir atender essa demanda o trabalho de escrita
autoral deu lugar ao coletivo. O autor não consegue entregar uma
novela para esse telespectador exigente e impaciente, que anseia por
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reviravoltas e golpes fortes, trabalhando sozinho. Então a produção
entrou em um esquema industrial, são vários os colaboradores e a
audiência dita o ritmo da novela. Se não aceita, ela sofre cortes e
termina antes do tempo:
O espectador de hoje está bombardeado pelo cinema norteamericano na televisão, uma dramaturgia feita de estímulos
fáceis, barulhos, constantes apelos, quase ao nível sensorial.
É preciso mesmo se cercar de companhia para escrever isso.
É um trabalho industrial, como é o cinema norte-americano.
De uma maneira geral, o cinema industrial norte-americano é
um cinema feito pela máquina, claramente pela máquina. Isso
aconteceu com a telenovela. Ela está nesse impasse (IBIDEM).

A partir desse período a telenovela volta a ser, de forma
geral, mais maniqueísta e o autor, mais técnico (BASBAUM, 2010).
A audiência dá indícios de queda e os patamares alcançados
anteriormente já não se repetem (em 1990 para frente, a média fica
em torno de 45% a 55%). Segundo LCM: “a grande preocupação
não é mais com o aspecto estético mas com a plena comunicação.
O que se tem visto é o autor apelar para qualquer solução. Mesmo
beirando a inverossimilhança, o implausível, o que importa é
impactar para sustentar a audiência” (IBIDEM, p. 295).
Para o dramaturgo, a telenovela inaugura, a partir de 1990,
uma relação com o mundo mercantilista no qual encontra-se inserida.
Transformada em produto, solapa aos poucos a utopia de 1970
quanto às quebras dos formatos e inovações estéticas, por meio de
uma linguagem arrojada e realista, dando preponderância ao seu
caráter industrial, de um produto cultural que, no fim das contas,
precisa reverter-se em lucro.
Concluímos, com isso, que a iniciativa da criação de 1970 deu
lugar a necessidade de impactar, a partir de 1990. A telenovela vale antes
de comunica fácil e plenamente do que se apresenta complexidade e
qualidade estética. Ainda que fincada na realidade brasileira, retorna,
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em sua maioria, aos estereótipos e fórmulas fáceis, aos esquemas e
maniqueísmos nos quais o que vale é conquistar a audiência e não
reverberar deslocamentos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com as reflexões delineadas neste artigo, subsiste a percepção
de que a construção da teledramaturgia brasileira, em especial
no período aqui tratado da década de 1970, foi possível a partir da
proposição de uma nova estética para a telenovela. Neste sentido,
encontram-se alojadas nessa ideia as iniciativas referentes a adoção
de formatos e temáticas mais arrojados, personagens mais complexos,
linguagens mais robustas e tramas audaciosas.
A nosso ver, esse caldeirão de iniciativas corrobora com
uma experiência estética que possibilita ao sujeito telespectador o
deslocamento do familiar para o desconhecido. A telenovela, neste
sentido, funcionaria como um objeto estético que por si só tensiona,
desarticula, mobiliza e faz emergir indagações e não certezas
absolutas nem lugares comuns.
Como vimos, o percurso de LCM e as marcas de ousadia
e robustez de seus trabalhos, sempre desafiadores e inovadores
para a época, contribuem para isso. Com suas telenovelas, LCM
auxilia o telespectador a redesenhar suas paisagens, colocando-o
a par de outras forças atuantes nos contextos social, cultural e
político da época, que não aquelas que se pretendem fazer valer à
força, em tempos ditatoriais.
Se a televisão e, especialmente, a teleficção, é capaz de gerar
experiência estética, o que temos a partir de 1990 que impossibilita
sejam as telenovelas palcos narrativos potentes tal como foram em
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1970? LCM nos sinalizou alguns fatores, como a transformação do país
em um grande hipermercado, em que a novela nada mais é do que um
produto fruto de uma maquinaria industrial, elaborado para agradar um
público ansioso, apressado e ávido por impactos e reviravoltas.
Para Rincón (2006) atualmente a experiência do sentir passa por
narrar, cantar, bailar e gozar: “somos filhos dos relatos” (p. 9). Segundo
afirma, a postura não está em rejeitar a contemporaneidade tal como se
apresenta, com saudosismo ao que já passou, mas sim sair do leviano
e assumir o entretenimento, o espetáculo e a narração midiática a partir
de outras perspectivas – caso contrário continuaremos dizendo nada a
respeito da sociedade das maiorias. Segundo o autor:
Devemos desejar narrar de novas maneiras para aproveitar
que a maioria encontra nessas estéticas identificação, modos
de gostar e cenários para acreditar, se divertir e desejar. Se a
narrativa e a estética marcam todas as ações do nosso tempo,
devemos atuar a partir dessas condições (IDEM, p. 11).

Porém, se narrar é esse modo de ser e estar no mundo hoje,
percebemos não se tratar, nessa concepção, de uma narrativa
complexa, subjetiva e introspectiva, mas sim daquela fácil,
prazerosa, fonte de felicidade imediata e de entretenimento. É o
que o ano de 1990 anuncia: estamos vivendo como, e com imagens
e ficção. Mas, de que maneira resgatamos e atrelamos “vida” ao
que narramos e consumimos? As lógicas do capital e do consumo,
mais preocupadas com o lucro do que com deslocamentos e
telespectadores críticos estão, de certa maneira, adormecendo o
que de potência e percepção crítica, nos habita.
Só a partir dessas dimensões, as narrativas - afetivas e cognitivas
-, podem informar regimes de visibilidades mais plurais. O que vemos
nas telenovelas a partir de 1990, todavia, está mais para os clichês
e estereótipos, para a comunicação fácil, do que para a experiência
estética. Os sentidos, voltados ao mercado, são todos de torpor.
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INTRODUÇÃO28
A partir dos Estudos Culturais compreendemos que estudar
a(s) Cultura(s) implica em investigar a vida cotidiana, o sujeito e
suas práticas sociais. Segundo Williams (2002), uma sociedade se
constrói alicerçada nos significados e direções comuns que devem
ser reconhecidos por seus membros.
O cotidiano é o espaço das rotinas diárias, mas também das
transformações, dos embates e da produção de sentidos. Se os
significados são produzidos socialmente, a maneira como consumimos,
o que consumimos e a frequência que determinados bens circulam
em uma sociedade devem ser pesquisados para além do viés
economicista – produção e circulação de bens. Este deslocamento no
modo de investigar o consumo faz-se importante, pois sua simbologia
desvela “práticas socioculturais e do imaginário de uma sociedade”
(BACEGGA, 2011, p. 34). Por isso, a importância em se estudar as
mensagens produzidas pela grande mídia, postas em circulação e
ressignificadas pelo receptor/consumidor em um complexo processo
comunicacional (HALL, 2003).
A telenovela é um dos produtos da Indústria Cultural mais
rentável da televisão brasileira. Considerada uma narrativa da nação
(LOPES, 2009), suas histórias dialogam com cotidiano, de onde
extraem e devolvem o substrato que encantará seus receptores/
consumidores ao longo dos meses. É uma obra de ficção cuja relação
contínua com os telespectadores se constrói na e cotidianidade, dos
dramas narrados que pautam outras mídias, das histórias que destas
28 Esta pesquisa surge do projeto “Ficção televisiva e publicidade no prime time brasileiro e
português” realizado em 2009 entre a ESPM-SP e a Universidade de Coimbra, coordenado,
respectivamente, pela Profa. Dra. Maria Aparecida Baccega e pela Profa. Dra. Isabel Ferin.
É resultado da dissertação de Mestrado defendida em 2010, orientada pela Profa. Dra.
Maria Aparecida Baccega, tendo sido revisada e atualizada pela autora.
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extraem, enriquecendo o enredo, e das discussões produzidas por
seu consumo midiático que permeiam toda a sociedade. Um novelo
formado pelo entrelaçamento ficção e vida cotidiana que nas mãos do
autor se transforma em obra-prima, em uma narrativa que desperta os
mais diversos sentimentos naqueles que a assistem. A permanência
ou a alternância do enredo, das personagens, dos conflitos é
resultado dos índices de audiência, de grupos de discussão, e até do
comportamento dos telespectadores nas mídias sociais.
Duas Caras (Rede Globo, 2007) de autoria de Agnaldo Silva, foi
ao ar no dia 1º de outubro de 2007 com audiência de 35,7 pontos. Ao
todo, foram 210 capítulos com uma média geral de 41,11 pontos de
audiência, encerrando o último capítulo em 31 de maio de 2008 com
49,5 pontos29. Foi a telenovela de menor audiência desde Esperança
(Globo, 2002), cuja média foi de 35,57 pontos30. Entretanto, devemos
ressaltar que esta foi a última telenovela das 21h a obter uma média
dos 40 pontos de audiência. Em Portugal, sua transmissão ocorreu
pela emissora SIC, indo ao ar no dia 5 de novembro de 2007.
A Outra (TVI, 2008), escrita por Tozé Martinho, foi lançada no
dia 24 de março de 2008, com um share de audiência de 56,8%31,
um dos mais altos em relação às telenovelas produzidas em Portugal.
Foram 209 capítulos, com duração de cerca de 50 minutos, foi líder de
audiência durante todo o período em que esteve no ar. Em outubro de
2013 foi reprisada pela TVI, desta vez com 180 capítulos, obtendo bons
índices de audiência, com share de 30%32.

29 AUDIÊNCIA DETALHADA. Duas Caras. Disponível em: < http://bit.ly/2BfDvS2>. Acesso
em: 02 fev. 2018.
30 AUDIÊNCIA DETALHADA. Esperança. Disponível em: < http://bit.ly/2EaLNx9>. 02 fev. 2018.
31 A outra com maior audiência de sempre em estreias. Diário econômico principal. Lisboa,
2008, p. 54.
32 Terminou A Outra. Disponível em: < http://bit.ly/2sgQ3Wj>. Acesso em 02 fev. 2018.
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Neste contexto, a presente pesquisa tem por objetivo investigar
a relação comunicação/ consumo manifestada nas duas narrativas,
verificando algumas semelhanças e diferenças culturais e de consumo
entre Brasil e Portugal.

ESTILOS DE VIDA E SEUS
DEMARCADORES SOCIAIS
Propomos estudar a relação comunicação e consumo alicerçado
na cultura, nos usos e apropriações dos bens, nos deslocando do
eixo produção/circulação. Embora haja o deslocamento, não há
a exclusão, pois todo o processo permanece inserido na cultura.
Nesta perspectiva, distanciamos o olhar do consumo como um gasto
irracional/irrefletido e nos transpomos para o consumo enquanto
agente socializador, espaço criativo, de resistência, que só pode ser
analisado sob ótica dos usos e apropriações.
O consumo invoca a produção de sentidos, os significados são
atribuídos aos bens a partir das e pelas relações sociais. Significados
que vão se transformando no decorrer do tempo, uma vez que a cultura
é dinâmica, está sempre se reformulando. Para McCracken (2003), ao
existir nos bens, a cultura encontra-se e é vivenciada em toda parte.
Para a análise das telenovelas, propomos investigar o consumo
como um processo ritual (GARCÍA CANCLINI, 2007). As cenas foram
selecionadas utilizando a semana composta, metodologia que
consiste em gravar dias alternados de uma programação televisiva.
Apenas a primeira e última semana foram analisadas na íntegra, dada
a relevância dos capítulos iniciais e finais de uma narrativa. Ao todo,
foram analisadas cerca de 4.050 horas de cada telenovela.
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Os rituais são ações sociais com intuito de firmar ou evocar
significados culturais, atuam sob a égide da repetição, seja das
palavras, dos gestos ou de símbolos. Os símbolos nada mais são
do que objetos, bens que são utilizados como forma de reforçar
determinados sentidos em uma cerimônia. Segundo Douglas e
Isherwood (2004), quanto mais objetos inseridos em um ritual maior
o seu poder e intenção de fixar-se socialmente.
Os rituais estão em toda parte, são formas de socialização,
das grandes cerimônias religiosas às celebrações familiares como
aniversários, do contar histórias aos filhos antes de dormirem até
as refeições feitas em família. O ato de “comer é uma atividade que
ocorre dentro de rituais de sociabilidade [...]. A atividade de consumir
comida não o envolve [não envolve o sujeito] somente em termos de
reprodução física, mas também de reprodução cultural” (SLATER,
2002, pp. 130-131). A forma como se preparam os alimentos dentro
de uma sociedade é cultural, assim como as celebrações e os ritos que
ocorrem ao redor dos alimentos.
Segundo Pleck (2000), os rituais familiares fazem parte da
vida cotidiana reforçando significados e/ou ressignificando-os no
decorrer dos anos. A autora afirma que para compreender a relevância
dos rituais familiares basta ver sua importância na economia, nas
lógicas de mercado. Casamentos, velórios, Natal, Dia das Mães,
são alguns dos rituais familiares que movimentam milhões no Brasil
e no mundo. O ritual familiar é “uma performance cultural altamente
estilizada, repetitiva, que envolve vários membros da família e possui
uma estrutura formal que inclui comportamentos simbólicos (gestos,
palavras ou ações [...]). Em geral, esta estrutura dispõe de uma ordem
fixa, com começo, meio e fim” 33 (PLECK, 2000, p. 10, tradução livre).
33 “as a highly stylized cultural performance involving several family members that is
reapeted, has a formal structure, and involves symbolic behavior (gesture; highly
scriped or repeated words […]). This formal structure usually has a fixed order, with a
distinct beginning, middle and end.”
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Possuem uma ordem cronológica já estabelecida e reconhecida entre
seus membros e é na repetição que os significados são perpetuados.
Os rituais nos ajudam a definir quem somos, além de assegurar
a “continuidade familiar, do grupo e religiosa” (PLECK, 2000, p. 20), e
o consumo se torna um demarcador destas atividades. O mercado se
apropria destes rituais para comercializar as mercadorias que serão
utilizadas no decorrer de uma cerimônia. Este opera pela propaganda,
telenovelas e revistas para promover a venda dos produtos.
A seguir, analisaremos as cenas de rituais familiares nas
telenovelas Duas Caras (Rede Globo, 2007) e A Outra (TVI, 2008).

TELENOVELA, CONSUMO
E PRODUÇÃO DE SENTIDOS
Segundo Martín-Barbero (2001), a cultura latino-americana é
uma cultura oral, atravessada pelos meios de comunicação, pelo
audiovisual, pelas narrativas, pelos contos. E é no cotidiano que
todas as formas de oralidade se encontram, circulam, produzem
profundas transformações culturais. A telenovela é um recurso
comunicativo (LOPES, 2009) tonando-se um agente socializador e de
debates de temas importantes, comunica “representações culturais
que atuam, ou ao menos tendem a atuar, para a inclusão social, a
responsabilidade ambiental, o respeito à diferença, a construção da
cidadania” (LOPES, 2009, p. 3). Ao inserir objetos em seu cotidiano
ficcional reveste-os de significados que são reforçados ao longo da
narrativa por suas personagens.
A telenovela Duas Caras (Rede Globo, 2007) conta a história
de Maria Paula, menina rica, roubada por Adalberto Rangel, que muda
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sua identidade para Marconi Ferraço e se transforma em um grande
empresário, rival do líder da comunidade Portelinha, Juvenal Antena.
A Outra (TVI, 2008) narra a história de Beatriz Gama que é
abandonada, ao ser atacada por leões, na selva africana, por seu
marido Rafael Gama e sua amante. Teresa Pimenta assume a identidade
de Beatriz e regressa a Lisboa para iniciar a vingança da amiga que
conheceu no hospital à beira da morte. Ambas as narrativas possuíam
como temas principais a vingança e a falsidade ideológica.
A escolha das cenas de ambas as telenovelas obedeceu ao
mesmo critério: o de analisar núcleos relativos às classes média alta,
média baixa e alta em que rituais familiares estivessem presentes.
Os rituais são ações de interações humanas que servem para
fixar significados que contribuem com transformações pessoais e/ ou
sociais e facilitam a comunicação através de sentimentos e expressões
comuns aos participantes. Estão presentes na vida cotidiana, desde
as grandes celebrações públicas aos rituais familiares, como os rituais
matinais, dentre eles, o café da manhã em família.
As primeiras cenas analisadas são as dos rituais matinais
que retratam o café da manhã de alguns núcleos das narrativas.
Embora os objetos inseridos no cotidiano ficcional não estejam
identificados por marcas, estes comunicam modos de ser e estilos
de vida de cada grupo.
Dentre os moradores da comunidade da Portelinha, encontramse Bernadinho (Thiago Mendonça), Dália (Leona Cavalli) e Heraldo
(Alexandre Slavieiro), sua mesa para o desjejum é uma mesa de quatro
lugares, com um forro azul e objetos bem brasileiros como bolo de
fubá, pão francês, manteiga e leite (Figura 01). O bolo encontra-se
sobre um balcão, ao lado do telefone, por não caber na pequena
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mesa farta. Como moram em um quarto em cima do bar, realizam as
refeições dentro do estabelecimento.
Outra família moradora da Portelinha é a de Bernardo (Nuno
Leal Maia) e Amara (Mara Manzan), que prepara omeletes e café preto
para o marido e filhos. A mesa de seis lugares está dentro da cozinha,
ao fundo, vê-se uma máquina de lavar e do lado de fora da porta é
possível vislumbrar um balde com roupas dentro (Figura 02). Sobre
a mesa está um forro com grandes estampas de frutas, uma cesta
de laranjas; as xícaras utilizadas não compõem o mesmo conjunto e
a garrafa de café é uma térmica amarela. Todos os homens vestem
camisa regata neste momento.
Figura 01 - Bernadinho, Dália e Heraldo. Figura 02 - Família de Bernardo e Amara.

Fonte: Duas Caras (Rede Globo, 2007) .

Fonte: Duas Caras (Rede Globo, 2007).

Os objetos inseridos no cotidiano ficcional dos moradores da
Portelinha reforçam suas identidades e demarcam sua posição social.
Ambas as mesas são fartas, com produtos tipicamente brasileiros
como o pão francês e o café e delimitam o espaço que residem.
Ao analisarmos as cenas dos integrantes da classe alta vemos
outros demarcadores sociais. O café da manhã do advogado Barreto
(Stênio Garcia) ocorre em uma mesa de seis lugares, localizada na
sala de jantar, vemos uma mesa com frutas, pães, bolos, presunto,
leite, café, entre outros (Figura 03). Os utensílios são de prata, cristal
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e porcelana. A empregada doméstica (uma mulher negra) serve o
patrão, que está lendo o jornal.
Na casa de Adalberto Rangel (Dalton Vigh) a cena se repete,
uma grande mesa localizada em uma sala de jantar, repleta de
frutas, bolos, queijo todos sobre peças de cristais. Este encontrase lendo um jornal ao lado da namorada. Ao fundo, vemos o quão
espaçosa é a residência, além de seus funcionários (motorista e
governanta) (Figura 04).
Figura 03 - Café da manhã
Família Barreto.

Figura 04 - Café da manhã
na casa de Ferraço.

Fonte: Duas Caras (Rede Globo, 2007).

Fonte: Duas Caras (Rede Globo, 2007).

Na telenovela A Outra (TVI, 2008) analisamos o ritual matinal de
Zé Bento (Joaquim Nicolau), morador de Vila Flor. Sua casa, embora
grande, é simples e rústica. A sala, a copa e a cozinha ficam em um
único ambiente em que as panelas ficam penduras. Sobre a mesa de
quatro lugares vemos um forro com estampas grandes, louças de chá
de porcelana e algumas frutas (Figura 05).
O café matinal de Rafael Gama (Nuno Homem de Sá) ocorre
em uma mesa de oito lugares na sala de jantar. Em cima da mesa
vemos porcelanas, cristais, suco de laranja e pães. Este apresenta-se
vestido de terno e gravata e, sua atual esposa, Catarina (Dalila Carmo),
está vestida com um terno (Figura 06).

s u m á r i o

114

Figura 05 - Café da manhã
na casa de Zé Bento.

Figura 06 - Café da manhã
na casa dos Gama.

Fonte: A Outra (TVI, 2008).

Fonte: A Outra (TVI, 2008).

Ao compararmos as cenas das duas telenovelas vemos
algumas semelhanças em relação à classe alta. A mesa é sempre
farta, com uma diversidade de produtos e localiza-se na sala de
jantar. Seus integrantes são apresentados sempre bem vestidos,
os homens, com terno e gravata. Em Duas Caras (Rede Globo,
2007), chama-nos a atenção o jornal presente em cena, que
mostra o interesse por informação e atualização logo pela manhã.
A empregada doméstica está em ambas as narrativas, embora no
café da manhã tenha aparecido apenas na telenovela global.
A classe média baixa também possui suas similitudes. Embora
residam em ambientes mais simples, há o conforto. A mesa das refeições
divide o espaço com os demais ambientes da casa. Na narrativa
brasileira, vemos a presença de vários alimentos. Já na portuguesa, a
presença deste elemento foi menor. Entretanto, devemos ressaltar que
em A Outra (TVI, 2008) constatamos poucas cenas de rituais familiares
como os matinais. A preparação da comida era sempre representada,
mas o ato de celebração ao redor da mesa, em família, era pouco
enfatizado, ao contrário do que ocorre nas narrativas brasileiras. A
roupa de uma das famílias da Portelinha também nos chama a atenção,
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todos os homens vestiam camiseta regata logo pela manhã, infere-se
que o trabalho deles é informal, ao contrário dos da classe alta.
Para Bird (1990), os rituais ajudam a identificar e a manter os
vínculos sociais ao invocarem normas e padrões, como também
promovem e revigoram o apego aos grupos. Os rituais matinais
ao redor da mesa do café da manhã são momentos de reafirmar
valores sociais e familiares. Os objetos inseridos nas cenas das
telenovelas se revestem dos significados conferidos a cada uma
das classes apresentadas, reforçando significados e estereótipos
positivos e/ou negativos.

O MOMENTO DA DESPEDIDA
São vários os rituais de despedida, dentre eles, encontramos o
relacionado à morte, que é como cada cultura se manifesta frente a este
acontecimento. No Brasil, o mercado funerário movimenta em média
R$ 7 bilhões por ano, entre cemitérios, floriculturas, caixões, transporte,
dentre outros34. Segundo Pleck (2000), o ritual da morte já foi um dos
rituais familiares mais importantes a ser celebrado, mas com o passar
dos anos, com aumento da expectativa de vida “o parente tem menos
motivos para sofrer” (PLECK, 2000, p. 185), pois a vida daquele que
partiu foi vivida de forma plena e longa.
Bird (1990) aborda a estrutura dramática dos rituais, que devem
ser representados e não apenas pronunciados, pedem por uma
ação corporal. Ao agirem em conformidade com os códigos, seus
participantes liberam energias antes inacessíveis. Os significados
conferidos a cada ritual são construídos socialmente. Sendo assim, cada
34 Mercado funerário mostra crescimento. Disponível em: < http://bit.ly/2nMpjIJ>. Acesso
em: 06 fev. 2018.
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sociedade tem sua estrutura e código para a realização dos rituais de
morte. Ao analisar as práticas adotadas Estados Unidos, Pleck (2000)
mostra as mudanças que foram ocorrendo nas últimas décadas. Os
longos velórios realizados em casa foram substituídos por velórios em
igrejas ou em estabelecimentos propícios ao momento. Ressaltamos
que na cultura ocidental o ritual da morte possui um caráter dramático.
Atualmente, muitos são custeados por seguradoras que ao cobrirem
os planos de vida têm fiscalizado os custos com funerárias, evitando
gastos abusivos. As coroas de flores foram substituídas por doações
às instituições de caridade, o comunicado, em geral, é feito em nota
de falecimento, publicada em jornal.
Analisamos duas cenas na telenovela Duas Caras (Rede Globo,
2007) em que este ritual se fez presente. Uma é a do velório do pai de
Célia Mara (Renata Sorrah), que estava ausente, pois encontrava-se
escondida no velório do amante João Pedro (Herson Capri), segunda
cena a ser analisada.
Na primeira cena, em diálogo com a filha Clarissa (Bárbara
Borges), Antônio (Otávio Augusto) se mostra indignado com a ausência
da mulher no velório do próprio pai.
Clarissa: E agora pai, o que a gente vai fazer?
Antônio: O que tem que ser feito, claro! Aquela vadia não foi
encontrada. Você tá vendo? Nem o enterro do pai ela vai ver.
Antônio: Faz favor, pode tampar [solicita aos homens que
cuidam do velório].
Clarisse: Mas pai! Pai não é justo isso!
Antônio: Minha filha... quem beijou, beijou, quem não beijou...
Vamos tampar o caixão.
Antônio: Olha o senhor me desculpa, mas está na hora do seu
cadáver subir, viu? Vai com Deus [fala para o morto].
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O velório ocorre na casa da família, observamos a coroa de
flores, o caixão coberto por flores e velas ao redor. Os amigos entram e
saem da casa, mostram-se comovidos com o acontecimento. Embora
Clarissa esteja triste com a perda do avô e com a possibilidade de a
mãe não se despedir dele, seu pai se mostra rancoroso por causa
da traição da mulher e insensível aos sentimentos da filha. A cena se
assemelha à comédia dramática.
Ao apresentar o ritual de morte de João Pedro, dono da
Universidade Pessoa de Moraes, vê-se o cortejo, na frente a
viúva e o padre segurando a bíblia, atrás diversas pessoas os
acompanham. Não há diálogos, mas uma ópera como música de
fundo durante toda a cena. À medida que o cortejo vai andando,
cenas do cemitério são apresentadas: túmulos em mármore e
muitas estátuas. Todos encontram-se bem vestidos, de preto,
sobre o caixão uma coroa de flores.
Tanto na classe alta, como na média, percebemos algumas
semelhanças e diferenças nos rituais celebrados. Em ambas as cenas
vemos personagens pesarosos, tristes pela perda do ente querido, a
maioria utiliza roupas pretas como representação do luto e tem a coroa
de flores como símbolo de pesar e condolências.
Em relação à classe alta, notamos a ausência do choro, do
drama. Encontram-se desolados, mas nem diante da dor mostram
suas fragilidades. Ao contrário da classe média, que não esconde seus
sentimentos, choram, representam um verdadeiro melodrama. Porém,
em qualquer que seja a classe o funeral “ajuda as pessoas a aceitarem
a realidade da morte e a encontrarem a melhor maneira de expressar
sua dor” (PLECK, 2000, p. 19).35

35 “[…] can help people com to accept the reality of death and find an appropriate way of
expressing grief” (PLECK, 2000, p. 19).
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O velório, enquanto um rito de despedida, contribui para conhecer
traços de uma sociedade em um determinado tempo e, como todos
os rituais, são passíveis de mudanças ao longo dos anos. “A fluidez,
o desenraizamento, a vida líquida, a velocidade no lugar da duração,
a aparente predominância da imagem, [...] carregam a possibilidade
de transmutação de toda a realidade em objetos” (BACCEGA, 2008,
p. 2). Até a década de 1950, era comum as viúvas usarem o véu preto
inclusive dentro de suas residências. Em alguns casos, ficavam um
ano vestindo apenas roupas pretas ou passavam o resto de suas vidas
nestes trajes após a morte do cônjuge (PLECK, 2000).
Em A Outra (TVI, 2008), a cena do ritual de morte foi a do
sepultamento de Teresa Pimenta (Margarida Marinho), não houve
diálogos, apenas uma música de fundo e o menino Duarte (João
Prates) foi o único a aparecer chorando. Após a descida do caixão,
todos aqueles presentes no funeral jogaram uma flor dentro da cova.
Há uma grande semelhança nos rituais de morte da
classe alta nas duas telenovelas. A ausência de diálogos e a
música conferem, uma maior sobriedade à situação e à classe. A
comoção contida provoca um certo distanciamento da situação.
Por fim, todos surgem em cena vestidos com roupas sociais pretas
para demonstrar o luto. As telenovelas reforçam determinados
significados relacionados à morte ao transferir valores aos bens
materiais utilizados neste ritual de despedida.

“LÁ VEM A NOIVA TODA DE BRANCO”
Até o século XVII, os casamentos eram arranjos entre famílias
para ampliar suas riquezas e territórios. É no século XVIII que estes
são substituídos por relações de afeto, porém intermediados pela
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igreja – a mulher no papel da boa esposa, procriadora, “ao casar-se
e cumprir sua função reprodutiva, a mulher se via elevada ao papel
de mãe, esvanecendo qualquer outro” (DEL PRIORE, 2013, p. 61).
Com o passar dos anos, com as conquistas das mulheres e dos
LGBTQI novos arranjos familiares foram sendo desvelados. Um rito
que demarca a constituição de novas famílias e que se tornou um
dos mais populares e rentáveis na sociedade contemporânea é o
casamento. No Brasil, este é um mercado que movimenta anualmente
cerca de R$ 18 bilhões36 e tende a crescer. São gastos com festas,
vestidos, igreja, alianças, entre tantos outros objetos para uma única
data de celebração.
Segundo Pleck (2000), a tradição do vestido da noiva branco
surge após o casamento da rainha Vitória com o príncipe Alberto, em
1840. Antes desta data eram poucas as mulheres que se casavam com
esta cor. Atualmente, o “casamento branco” possui alguns códigos que
permanecem ligados às crenças vitorianas, como o véu, o pai conduzir
a noiva até o altar, a troca de alianças. Outra crença é a cerimônia
realizada na igreja que simboliza “o caráter sagrado do casamento e o
reconhecimento religioso da união” 37 (PLECK, 2000, p. 208), além da
participação dos convidados e dos presentes ofertados como forma
de declarar a crença no “ideal do lar feliz”38 (PLECK, 2000, p. 208).
No último capítulo de Duas Caras (Rede Globo, 2007) houve
um casamento coletivo realizado na quadra da escola de samba
da Portelinha (Figuras 7, 8 e 9). Foram onze noivas, cada uma com
um vestido que exprimia sua identidade. O site da telenovela trouxe
uma página com as explicações para cada um dos vestidos e suas
personagens39, “Júlia (Débora Falabella) tem um ‘quê’ de moderna [...],
36 Mercado de casamento. Disponível em: < http://bit.ly/2EoUT8Z>. Acesso em: 06 fev. 2018.
37 “ […]symbolized the sacredness of marriage and religious recognition of union.”
38 “ […] ideal of happy home.
39 As noivas de Duas Caras. Disponível em: <http://bit.ly/2sgGYg5>. Acesso em: 15 jun. 2009.
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tentamos traduzir essa linguagem para o vestido”; “Gislane (Juliana
Alves) estava com um vestido justinho e curto, tínhamos que manter o
exagero e o inusitado dela”; “Priscila (Luciana Barbosa) estilo periguete.
[...] do mesmo jeito que ela gostava de usar no dia a dia”, etc. Vemos
como a roupa demarca uma personagem, um estilo de vida, e a
preocupação da emissora em reafirmar estes comportamentos por
meio do ritual do casamento, mesmo no último capítulo.
Figura 07 - Júlia e Evilásio.

Figura 08 - Condessa e Apolo.

Fonte: Duas Caras (Rede Globo, 2007).

Fonte: Duas Caras (Rede Globo, 2007).

Figura 09 - Casamento coletivo na Portelinha.

Fonte: Duas Caras (Rede Globo, 2007).
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Ao apresentar o casamento coletivo na quadra da Portelinha,
a telenovela expõe um novo ritual, que em 2007 começava a ser
instituído no Brasil. O casamento civil coletivo encontra-se atualmente
consolidado no país, inclusive entre indígenas e casais homoafetivos.
Em uma rápida busca pela internet, constatamos que as mulheres, em
sua maioria, se vestem de branco nestas cerimônias. Uma tradição
que se perpetua mesmo diante de tantas mudanças sociais. Para
Pleck (2000), muitos dos valores que incentivam o que ela chama de
“casamento branco” são formados pela cultura do consumo. Todo o
desejo de transformação e realização pessoal que virá desde esta
celebração se apoia nos bens materiais utilizados na cerimônia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da articulação Comunicação e Consumo pudemos
conhecer um pouco da cultura do Brasil e Portugal, revelando
algumas semelhanças e diferenças que se estabelecem pelos usos/
apropriações dos objetos materiais.
Consumir é muito mais do que mero exercício de gostos,
caprichos e compras irrefletidas, revela, isso sim, um conjunto
de processos e fenômenos socioculturais complexos, que têm
seu processo de constituição nas mediações através das quais
se operam a apropriação, a incorporação e diferentes usos de
produtos e serviços. Aí residem o espaço em que articulam os
processos comunicacionais envolvidos no consumo e por ele
articulado (BACCEGA, 2008, p. 8).

O consumo se faz nas relações sociais, na experiência em
coletividade, nas práticas que se constroem na vida cotidiana.
Os significados atribuídos a um bem material são elaborados na
cotidianidade pelos sujeitos sociais. Por isso, a relevância em
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observarmos os usos e as apropriações de um bem e não apenas a
produção, circulação e o seu consumo per se stante.
Vivemos na sociedade de consumo em que os objetos
atravessam todos os espaços e delimitam modos de ser e estar,
delimitam o tempo. Daí afirmar que os objetos significam: pessoas,
lugares, tradição, mudanças, a pós-modernidade.
Os meios de comunicação exercem um papel fundamental
na sociedade contemporânea, em especial a telenovela, um formato
consagrado, assistido pela maioria da população brasileira e portuguesa,
que tece um diálogo permanente com a vida cotidiana. Trabalha com a
dicotomia, ora reforça valores hegemônicos, ora transgride ao abordar
assuntos considerados polêmicos, que circulam de forma incipiente
no cotidiano social, temas que muitas vezes retratam a realidade das
minorias. Ao aludirem a determinadas questões, trazem discussões
para a agenda social, lançando questionamentos sobre determinados
valores, regras e normas. Desta forma, a telenovela contribui com
mudanças que vão ocorrendo gradativamente na sociedade.
Muitos dos significados transmitidos em uma telenovela são
realizados por meio de rituais familiares, celebrações que reafirmam
valores sociais instaurados em uma sociedade. Os produtos inseridos
nestes rituais reforçam sua importância. A partir da análise de cenas de
alguns rituais apresentados nas telenovelas Duas Caras (Rede Globo,
2007) e A Outra (TVI, 2008) pudemos verificar questões relacionadas
às classes sociais e comparar os dois países, Brasil e Portugal. O
consumo é um demarcador de distinção social (BOURDIEU, 2007)
e observamos por intermédio dos rituais matinais e dos da morte
como as diferenças são reforçadas nas narrativas através dos bens
inseridos em cada celebração.
Consideramos relevante abordamos o consumo desde os rituais
para uma melhor compreensão dos estudos de consumo sob o olhar
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dos usos e apropriações, pois nos rituais inseridos nestas telenovelas
não houve aparição de marcas, e pôde-se constatar como os produtos
são revestidos de significados e compartilhados socialmente.

REFERÊNCIAS
BACCEGA, Maria Aparecida. Inter-relações comunicação e consumo na trama
cultural: o papel do sujeito ativo. In: CARRASCOZA, João A. e ROCHA, Rose
de M.. Consumo midiático e culturas da convergência. São Paulo: Miró, 2011.
______. Introdução - consumo e identidades: leituras e marcas. In:
BACCEGA, Maria Aparecida (org.). Comunicação e culturas do consumo.
São Paulo: Atlas, 2008.
BOURDIEU, Pierre. A distinção: crítica social do julgamento. São Paulo:
EDUSP, 2007.
CASTRO, Maria Lília Dias de. Televisão e publicidade: ações convergentes.
eCompós, vol.4, dez. 2005, p. 1-19.
BIRD, Frederick. The contemporary ritual milieu. In: BROWNE, Ray B. Ritual
and ceremonies in popular culture. Wisconsin: Bowling Green University
Popular Press, 1990.
DEL PRIORE, Mary. Histórias e conversas de mulher. São Paulo: Planeta, 2013.
DOUGLAS, Mary; ISHERWOOD, Baron. O mundo dos bens: para uma
antropologia do consumo. Tradução: Plínio Dentzen. Rio de Janeiro: Editora
UFRJ, 2004.
GARCIA CANCLINI, Néstor. Los estudios sobre comunicación y consumo:
el trabajo interdisciplinario em tiempos neoconservadores. Diálogos. Peru,
mayo-agosto 2007, n. 74, p. 1-9.
HALL, Stuart. Codificação/Decodificação. In: SOVIK, Liv (org.). Da diáspora:
identidades e mediações culturais. Belo Horizonte: Editora UFMG; Brasília:
Representação da UNESCO no Brasil, 2003.
LOPES, Maria Immacolata V.. Telenovela como recurso comunicativo.
MATRIZes, v. 3, n.1, p. 21-47, dez./ago. 2009.
MARTIN-BARBERO, Jesús. Os exercícios do ver: hegemonia, audiovisual e
ficção televisiva. São Paulo: Editora SENAC, 2001.

s u m á r i o

124

MCCRACKEN, Grant. Cultura e consumo: novas abordagens ao caráter simbólico
dos bens e das atividades de consumo. Rio de Janeiro: MAUAD, 2003.
PLECK, Elizabeth Hafkin. Celebrating the family: ethnicity, consumer culture
and family rituals. Massachusetts: Harvard University Press, 2000.
SLATER, Don. Cultura do consumo & modernidade. São Paulo: Nobel, 2002.
WILLIAMS, Raymond. Culture is ordinary. In, HIGHMORE, Ben. The everyday
life reader. Nova Iorque: Routledge, 2002.

s u m á r i o

125

Capítulo 6

6

Mulheres e imagens de ostentação
na narcocultura: uma análise da
personagem Bibi Perigosa na
telenovela “A Força do Querer”
Carolina Saboia

Carolina Saboia

Mulheres
e imagens
de ostentação
na narcocultura:
uma análise da personagem
Bibi Perigosa na telenovela
“A Força do Querer”
DOI: 10.31560/pimentacultural/2022.254.126-141

INTRODUÇÃO40
A telenovela está presente no cotidiano dos brasileiros desde
os anos 1960 e faz parte da cultura de nosso país. Segundo Motter
(2000-2001), as telenovelas se adequam ao cotidiano e tomam forma
de memória histórica do Brasil, cumprindo“(...) esse papel documental
ao refletir e refratar o momento do qual ela participa enquanto ficção”
(MOTTER, 2000-2001, p.76). Esse produto midiático é uma figura
central na cultura do país e se tornou-se uma forma de narrativa
ficcional sobre a nação (LOPES, 2009).
Portanto, podemos afirmar que as telenovelas são instrumentos
de entretenimento televisivo que apresentam os acontecimentos da
sociedade, tornando-se um produto de expressão da cultura brasileira.
A força do querer, telenovela cuja narrativa tece um diálogo
permanente com a cotidianidade, foi veiculada em 2017 e abordou
a questão do tráfico de drogas. Apresentando um contexto dentro da
realidade carioca, o Morro do Beco41 é exibido pela autora Glória Perez
como palco das cenas mais impactantes e mais esperadas pelos
telespectadores. Em contrapartida, em meio a picos de audiência,
a telenovela chegou a receber acusações de apologia ao crime e
“glamurização” do tráfico de drogas42, principalmente pela atuação da
personagem Bibi Perigosa, interpretada por Juliana Paes.
40 Trabalho originalmente apresentado no GP Ficção Seriada, XVIII Encontro dos Grupos
de Pesquisas em Comunicação, evento componente do 41º Congresso Brasileiro de
Ciências da Comunicação.
41 Nome fictício dado pela autora Glória Perez para o Morro que protagonizou as cenas
de tráfico de drogas exibidas na telenovela. As cenas foram gravadas na favela carioca
Tavares Bastos, única do Rio de Janeiro que vive a salvo do tráfico de drogas. Disponível
em: < http://g1.globo.com/globo-reporter/noticia/2017/10/conheca-favela-do-rio-que-foipalco-para-o-morro-do-beco-da-novela.html>. Acesso em 19 de maio de 2018.
42 CATRACA LIVRE. A Força do Querer está sendo acusada de apologia ao tráfico. In:
Catraca livre, publicado 16/08/2017. Disponível em: < https://catracalivre.com.br/geral/
inusitado/indicacao/forca-do-querer-esta-sendo-acusada-de-apologia-ao-trafico/>.
Acesso em 6 maio de 2018.
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A personagem Bibi foi baseada em Fabiana Escobar,
esposa de Saulo de Sá Silva, “ex-Barão do Pó” da Rocinha43,
preso em 2008. Fabiana conta sua história no livro autobiográfico
“Perigosa” (2017) e afirma que foi casada por mais de dez anos
com o traficante Saulo, com quem teve dois filhos. De acordo com
a autora, o vínculo com o tráfico de drogas foi motivado pelos
seus sentimentos amorosos pelo ex-companheiro, que já estava
envolvido com esse tipo de crime (ESCOBAR, 2017). Fabiana não
era traficante, mas era cumplice de Saulo.
A força do querer bateu recordes de audiência na categoria
do horário nobre (horário das 21h), e muito se deu por conta do
sucesso de Bibi Perigosa, uma das protagonistas. Prova disso
reflete-se no último capítulo da telenovela em que a personagem
aparece de forma majoritária, qual foi exibido no dia 20 de outubro
de 2017, atingindo a pontuação de 50,1 e 53 de pico, e batendo
recorde desde 19 outubro de 2012, no desfecho da telenovela
Avenida Brasil, segundo dados consolidados do Ibope (Instituto
Brasileiro de Opinião Pública e Estatística)44.
Partindo desta introdução, discutiremos sobre a narcocultura,
apresentando melhor a personagem Bibi Perigosa e, a partir da Análise
de Discurso Francesa (ADF), refletindo sobre algumas cenas de Bibi
Perigosa em A força do querer. Trazendo a questão de gênero para a
discussão, nosso foco está em buscar elementos dentro da narrativa
que reforcem uma performatividade (BUTLER, 2013) feminina, baseada
na objetificação do corpo da mulher, sendo esta um produto para o
consumo e deleite do homem.
43 LISTA1O. Rocinha é uma das maiores favelas no Rio de Janeiro. Disponível em: < http://
lista10.org/diversos/as-10-maiores-favelas-do-brasil/>. Acesso em 2 de maio de 2018.
44 PECCOLI, Vitor.. Final de “A Força do Querer” bate recorde de audiência desde “Avenida
Brasil”. In: TV FOCO, publicado em23 de outubro de 2017. Disponível em: < http://www.
otvfoco.com.br/final-de-a-forca-do-querer-bate-recorde-de-audiencia-desde-avenidabrasil-confira-os-consolidados-da-sexta-feira-201017>. Acesso em 28 de abril de 2018.
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NARCOCULTURA E OSTENTAÇÃO
O Observatório Ibero-Americano de Ficção Científica (Obitel),45
no anuário de 2013, apresentou estudos sobre representações sociais
na teleficção. A pesquisa destaca como é frequente o tema do tráfico de
drogas nas telenovelas latino-americanas. Nesse contexto, podemos
dizer que o tráfico de drogas ilícitas, conhecido como narcotráfico, é um
tema abordado como produto de entretenimento, sobretudo por estar
relacionado à violência e às relações de poder entre os indivíduos, o
que causa entusiasmo nos telespectadores (BRAGANÇA, 2012).
Omar Rincón (2013) argumenta que os latino-americanos
encontram-se interligados pelo narcotráfico. Para ele, este tema
é representado em diversas esferas da cultura e, por isso, surge o
neologismo “narcocultura”46. Segundo Rincón (2013), a narcocultura é
uma indústria cultural capitalista que celebra os fenômenos de ordem
social ligados ao narcotráfico.
A narcocultura pode ser entendida como resultado de “criadores
apaixonados” pelas histórias, estéticas e éticas ligadas ao tráfico de
drogas. Assim, a cultura do tráfico de drogas se tornou um fenômeno
presente em muitas vertentes culturais, como a literatura, cinema,
telenovela, séries, música e mercado. A narcocultura é uma indústria
que faz negócios para celebrar o estilo do tráfico e transformar o
delicado tema em produtos de entretenimento, muito comum em países
da América Latina, principalmente na Colômbia (RINCÓN, 2013).
45 Obitel é um projeto intercontinental da região ibero-americana. Nele, pesquisadores
abordam a respeito de produção, troca e criação midiática, cultural, artística e comercial
de conteúdos midiáticos dos países integrantes. Disponível em: <http://especial.
globouniversidade.redeglobo.globo.com/livros/Obitel2013_portugues.pdf>. Acesso em: 8
de maio de. 2018.
46 Assumiu-se o neologismo “Narcocultura” conforme proposto por Rincón (2013) como
forma de compreender as representações midiáticas da cultura do tráfico de drogas ainda
que o termo não seja utilizado por muitos pesquisadores latino-americanos.
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Vale ressaltar que a maioria dos estudos sobre a narcocultura é
de origem colombiana e mexicana, apesar de, na maioria dos casos,
podermos fazer uma aproximação com o caso brasileiro a partir de
uma ressignificação do termo (BRAGANÇA, 2015).
Nessa linha de pensamento, a narcocultura brasileira está
diretamente associada às favelas, à pobreza, à criminalidade e à
falta de recursos básicos. Paradoxalmente, percebemos também
o tema associado à ostentação de traficantes com cordões de
ouro, armas, dinheiro, bebidas, bailes funk, carros, roupas de grife,
carros importados, sempre acompanhados de mulheres com corpos
considerados esbeltos – elementos muito representados em filmes,
videoclipes, séries e telenovelas.
Ainda no tocante à narcocultura, Bragança (2015) aponta
que devemos pensá-la como uma porta de entrada do popular
contemporâneo latinoamericano para a modernidade, no qual o narco
atua “como uma espécie de passaporte para o mercado onde se
inventa um novo popular latinoamericano com feições globalizadas”
(BRAGANÇA, 2015, p. 153).
Podemos fazer diálogo desse tema com os estudos de
Rezende (2016), nos quais a autora busca compreender um
fenômeno complexo e ambivalente, o “funk ostentação”, elemento
presente na narcocultura e também explorado em diversas cenas
de A força do querer. De acordo com Rezende (2016), as produções
do funk ostentação se revelam numa proposta estética, social e
cultural que possui uma extensão transgressora, ao apropriar-se
de signos centrados historicamente na elite branca, atribuindo um
universo simbólico por meio do cotidiano da periferia.
O funk ostentação é um gênero musical que celebra as
conquistas de bens materiais como roupas de marca, joias, carros
importados, bebidas, camarotes em baladas, “além das experiências
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sexuais, atravessadas, consubstancialmente, por um viés machista”.
(REZENDE, 2016, p. 62)
A palavra ostentação tem origem no latim ostentatio, “exibição
vã, inútil”. É formada pelos radicais ob (“à frente”) e tendere, (“alongar,
esticar”). “Não basta possuir, é necessário estender para que os bens
sejam visualizados.” (SCHERRER, 2015, p. 4).
Em sintonia com a discussão, podemos associar a ostentação
na narcocultura à sociedade do espetáculo que, para Debord (1997),
seria uma reflexão sobre a sociedade arranjada em função da produção
e consumo de mídia, imagens, produtos, cultura e eventos. Segundo o
autor, o espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação
social entre pessoas, mediada por imagens (DEBORD, 1997). Essa
espetacularização, particularidade da vida moderna, é inerente à
narcocultura no contexto brasileiro.

A FORÇA DO QUERER
E A PERSONAGEM BIBI PERIGOSA
Bibi, a personagem de Juliana Paes desiste do noivado com
o rico advogado Caio Garcia (Rodrigo Lombardi) para se casar
com o estudante Rubinho (Emilio Dantas). Bibi era uma mulher
sonhadora, dizia amar demais e gostaria de viver uma grande
paixão. Ela acreditava que Rubinho era o homem ideal, pois sempre a
presenteada, mandava flores e fazia declarações de amor. Em vários
momentos da narrativa, o casal passa por dificuldades financeiras,
mas com a ajuda de Aurora (Elizangela Vergueiro), mãe de Bibi, eles
conseguem criar o filho, Dedé (João Bravo).
Rubinho entra para o tráfico de drogas e, rapidamente,
passa a ser um dos chefes da facção criminosa da comunidade

s u m á r i o

131

do Morro do Beco. Bibi mostra-se fiel ao marido e entra no mundo
do narcotráfico. Ao decorrer da narrativa, ela acoberta os crimes
de Rubinho e, aos poucos, torna-se uma integrante do trágico de
drogas do Morro de Beco. Além disso, faz amizades, briga com
diversas mulheres devido ao ciúme (por isso é apelidada como Bibi
Perigosa), frequenta bailes funk, muda sua forma de vestir e de agir,
adere a diversos bens de consumo, tais como joias, roupas justas
e utiliza de muitos adereços brilhosos.
No desenrolar da história, Rubinho começa a se relacionar com
Carine (Carla Diaz), que passa a ser sua amante. Bibi, desconfiada,
agride verbalmente e fisicamente Carine diversas vezes. Quando essas
tensões ocorrem, Bibi sempre a ameaça, afirmando que irá deixá-la
careca, pois irá “arrancar todo seu cabelo”. Carine não demonstra ter
medo de Bibi e, por vezes, a provoca.
Rubinho paga seguranças privados para proteger Carine das
agressões de Bibi, seguindo o conselho do parceiro Sabiá (Jonathan
Azevedo), também chefe da facção. Ele presenteia a amante com
diversos adereços de luxo, além de pagar a tão desejada prótese de
silicone que Carine pediu47.
Bibi resolve terminar o casamento com Rubinho, quando
flagra Carine saindo do hotel onde Rubinho encontrava a amante
em uma pequena cidade no Nordeste, local em que a família estava
foragida por um período. Esse acontecimento ocorreu nos últimos
capítulos da trama.
Acreditamos relevante assinalar que durante a narrativa, a personagem justifica todas suas ações em prol da relação amorosa com Rubinho, mesmo sabendo que, para isso, ela necessite cometer crimes.
47 Acreditamos que essa passagem de Carine faz referência à telenovela colombiana
Sin Tetas no Hay Paraíso (2006), de Gustavo Bolívar. A novela foi baseada em uma
história real, em que a personagem Catalina Santana tinha fixação por colocar prótese
de silicone nos seios para, assim, tornar-se desejável pelos traficantes e entrar no
“paraíso” de luxos do mundo do narcotráfico.
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ANÁLISE
Em nosso artigo, a Análise de Discurso de Linha Francesa
(ADF) foi utilizada tanto para examinar as falas dos personagens
quanto algumas imagens. Assim, analisaremos o discurso verbal e
o não-verbal.
A Análise do Discurso Francesa entende que o sujeito é
construído socialmente, por meio das práticas sociais nas quais
ele está inserido. Para Orlandi (2009), o processo de ADF envolve
interpretação e descrição do objeto de estudo, ainda que a própria
descrição abarque também a nossa interpretação na posição de
analistas. Para a autora, o discurso é repleto de sentidos, os quais
são materializados por meio da língua.
A primeira análise se desenvolve em cenas apresentadas na
telenovela A força do querer nas quais Bibi está no baile funk na favela
Morro do Beco. (Figuras 1 e 2).
Figura 1 - Bibi curte o Baile Funk.

Fonte: GloboPlay.

Figura 2 - Bibi amassa dinheiro.

Fonte: GloboPlay.

Podemos observar nas figuras 1 e 2 formas de se ostentar dentro
dos signos da narcocultura: joias, armas e muito dinheiro. Na figura 1,
Bibi está com roupa dourada, que remete ao ouro, em meio a diversas
armas. Já na figura 2, Bibi amassa a cédula de 100 reais, enquanto
diversas outras notas caem ao chão.
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Bibi Perigosa ostenta, efetivamente, o que o marido, Rubinho,
adquiriu após entrar no mundo do tráfico de drogas. Assim, ao utilizar
de diversos apetrechos de alto valor monetário, ela também vangloria
o estilo da narcocultura.
Endossando essa discussão, podemos afirmar que essas
características exibicionistas são uma maneira de demonstrar
“abundância de quem reclama nunca haver tido nada, expressa
numa estética popular que passa por objetos de consumo, armas,
carros, moda, arquitetura. É a releitura popular da boa vida”
(BRAGANÇA, 2015, p. 160).
Bibi e Rubinho passam por diversas dificuldades financeiras,
por isso justificam a entrada para o crime como uma “forma válida
de sair da pobreza; história de como, independente da classe,
região ou religião, a única coisa válida é ter dinheiro e aproveitar”
(RINCÓN, 2013, p 210).
Para atender às necessidades e questionamentos desta
pesquisa, acreditamos necessário trazer, nas próximas análises,
algumas reflexões e discussões acerca das relações assimétricas de
gênero no contexto da narcocultura. Conforme apresentaremos no
diálogo 1 e nas figuras 3 e 4, Bibi expulsa Carine, amante de Rubinho,
do camarote do baile funk:
Diálogo 1 – Bibi Expulsa Carine do camarote (Episódio 140)
Bibi: “Quer uma touquinha? Pra colocar na cabeça aí careca, que vai ficar ridícula
depois que eu arrancar esse cabelo todo. Hã? Sai daqui!” [Carine mostra a
pulserinha do camarote]
Bibi: “Dane-se que você tem essa pulseirinha. Vai sair de qualquer jeito, porque
eu tô mandando!”(sic)
Fonte: GloboPlay.
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Figura 3 - Carine mostra
pulserinha de camarote.

Figura 4 - Bibi ameaça Carine.

Fonte: GloboPlay.

Fonte: GloboPlay.

Quando Bibi ameaça “arrancar o cabelo” de Carine, podemos
entender que ficar careca seria “retirar” uma característica essencial
do que é considerado bonito para uma mulher. Butler (2013) aponta
que o gênero é um ato intencional, um gesto performativo que produz
significado. Assim, o cabelo da mulher, normalmente comprido, produz
um significado performativo do gênero feminino.
Endossando essa discussão, ainda trazendo as palavras da
autora Butler (2013, p. 52), na simbologia da linguagem, o feminino
é a significação da falta, um “atributo” de um gênero. Nesse sentido,
a mulher deve estar bela para o homem, para ser valorizada na sua
função de objeto.
Butler (2013) sugere uma teoria performativa de atos de gênero
com intenção de refletir sobre as categorias de corpo, sexo, gênero e
sexualidade, conjecturando sobre significação da estrutura binária de
macho e fêmea. Podemos inferir, assim, que, dentro dessa estrutura
binária, se Carine ficasse sem cabelo, não seria valorizada/admirada
pelos homens. Portanto, ela não seria mais atraente para Rubinho, pois
não estaria de acordo com os pressupostos dos padrões performativos
de gênero para ser considerada bonita nesse contexto social.
Em trabalhos prévios, Saboia (2017) ressalta como as
mulheres na narcocultura são objetificadas sexualmente, sendo uma

s u m á r i o

135

manifestação do patriarcado histórico, que ainda permanece muito
presente do contexto da cultura do tráfico de drogas.
Aprofundando essa discussão, Navarro (2013) diz que o papel
da mulher contexto da narcocultura com os estudos de Bourdieu
(2012), afirmando que a mulher é representada não como um sujeito,
mas sim como um capital simbólico, econômico e social, dentro
dessa estrutura social. Nesse sentido, a mulher é vista, aos olhares
dos narcotraficantes, como moeda de troca projetada socialmente e
individualmente, numa função de reprodução, circulação e consumo.
(NAVARRO, 2013, apud SABOIA, 2017, p. 41).
Conforme mostramos a seguir (diálogo 2 e figura 5), Sabiá dá
conselhos para o amigo, após ver Bibi expulsando Carine da festa.
Sabiá diz a Rubinho que ele não deve chamar a amante Carine para
o mesmo camarote de Bibi, clarificando, assim, o poder que Rubinho
tem sobre a situação e, ainda, que o relacionamento extraconjugal de
Rubinho é visto como algo “normal”.
Diálogo 2 - Conversa de Rubinho e Sabiá (Episódio 140)
Sabiá: “Pô, faz um camarote só pras amantes, parceiro. Tá botando amante e
fiel junto no “mermo” camarote? Tá querendo “formatecer” a Guerra Mundial e
não me avisou? Ainda mais com a mulher que “tu” tem? Pô...” (sic)
Fonte: GloboPlay.
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Figura 5 - Sabiá e Rubinho no baile funk.

Fonte: GloboPlay.

Podemos perceber, a partir da fala de Sabiá, as complexas
relações de poder que estão inseridas em cena. Foucault (1999)
afirma que o poder seria uma rede de relações, em que todos os
sujeitos estão envolvidos como geradores ou receptores, dando
movimento a essas relações. Para ele, as relações de poder não se
baseiam unicamente de uma “força” de uma macroestrutura para
uma microestrutura. Os elos se estabelecem em microrrelações de
poder, que estão presentes em toda a sociedade e variam conforme
o contexto social e momento histórico.
Entendemos que Rubinho teria o “poder supremo”, por ser o
homem provedor, chefe da facção criminosa e galanteador. Por outro
lado, Sabiá também reconhece as relações de micropoder entre as
mulheres. Ou seja, Sabiá entende que Bibi, na posição de esposa de
Rubinho, pode causar problemas à Carine. Entretanto, ele enfatiza
que Rubinho é quem dá as ordens. Ou seja, ele tem o poder de
decisão, apenas precisa “administrar a situação” para que a amante
e a esposa não se encontrem.
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Butler (2013, p.10) destaca que o falocentrismo é entendido
como regime de poder. Evidentemente, fatores como classe social
e cultura agravam, em maior ou menor grau, a complexidade da
relação de poder do homem em detrimento do poder da mulher.
Assim, entendemos que apesar de Bibi parecer uma mulher confiante,
com posição influente naquele cenário, ela, entretanto, incorpora a
submissão da mulher perante o homem, de maneira que ela mesma
acredita que as mulheres conseguem atingir seus objetivos por serem
bonitas e atraentes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na análise realizada, podemos perceber as imagens de
ostentação e a desigualdade entre gêneros articuladas como formas
de representação da narcocultura. O poder e a força da personagem
Bibi estão sujeitados à manutenção de uma estrutura social que
garante ao homem a primazia e o domínio na relação. Ainda pela
análise realizada, verificamos a performatividade feminina associada
à objetificação da mulher. Na narcocultura, os objetos e o consumo
atuam como elementos para reforçar essa objetificação feminina.
Retomando também a noção de micropoder, encontramos a
utilização desse exercício nas narrativas analisadas. Bibi utiliza disso
junto da amante do marido, mas, novamente, como um elemento que
só considera e reforça a objetificação da mulher (Bibi Perigosa ameaça
arrancar o cabelo de Carine, numa clara intenção de deixá-la menos
atraente aos olhos de Rubinho, o “chefe do tráfico” e detentor do poder
máximo na comunidade).
Entendemos que estudar as expressões sociais e de gênero na
telenovela significa olhar apenas um elemento da vida social, e não
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uma representação total sobre um fenômeno. A telenovela A força do
querer é uma obra ficcional, sendo assim, a narrativa, mesmo sendo
baseada em uma história verídica, é evidentemente reconstruída.
Nesse sentido, considerando as complexidades do tráfico de
drogas como produto de entretenimento, deixamos uma contribuição
para esse contínuo debate que se faz necessário em torno das
discussões referentes ao tema da narcocultura brasileira e, mais
especificamente, como as mulheres são retratadas nesse sentido.
Desse modo, acreditamos que esse tema deve ser levado a debate
para ampliar as reflexões.
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A TELENOVELA EM CONTEXTO EDUCATIVO48
Qual é hoje o papel da narrativa teleficional em contextos
educativos? De que forma as lógicas propostas por produtos
comunicacionais podem interferir no processo cognitivo e, por
consequência, nas diferentes formas de aprendizado? O que acontece
quando uma narrativa teleficional, que se desdobra em um blog, é
inserida, discutida e utilizada para ambientes educativos?
A partir do blog Caçadora de Dinossauros49, estratégia
transmidiática50 da telenovela Morde & Assopra e elemento constituinte
da trama, cuja temática estava relacionada ao universo da paleontologia,
lançamos nosso olhar para o processo cognitivo em ambiente de
convergência tecnológica.
Escrita por Walcyr Carrasco, Morde & Assopra foi levada ao ar
pela Rede Globo de Televisão (emissora aberta e líder de audiência)
num total de 179 capítulos, exibidos de 21 de março a 15 de outubro
de 2011, no horário das 19 horas. A telenovela foi ampliada para outras
plataformas midiáticas, entre elas o blog Caçadora de Dinossauros.
Atribuído à personagem Júlia (vivida pela atriz Adriana Esteves), o
blog traz textos sobre Paleontologia e foi elaborado pela produção
da teleficção, transcendendo a trama da telenovela. Nesse cenário
midiático, Júlia tem um importante espaço de interação com o público.
48 Trabalho originalmente apresentado no Grupo de Trabalho 08 – Comunicação, Educação
e Consumo do 6º Encontro de GTs de Pós-Graduação - Comunicon, realizado nos dias 13
e 15 de outubro de 2016.
49 Disponível em : http://gshow.globo.com/novelas/morde-e-assopra/Fique-por-dentro/
noticia/2011/03/cacadora-de-dinossauros-conheca-o-blog-da-julia.html. Acesso em
fev. 2018.
50 Para Henry Jenkins, uma história é transmídia quando “desenrola-se através de múltiplas
plataformas de mídia, com cada novo texto contribuindo de maneira distinta e valiosa para
o todo. Na forma ideal da narrativa transmídia, cada meio faz o que faz de melhor [...]. Cada
produto determinado é um ponto de acesso à franquia como um todo. A compreensão
obtida por meio de diversas mídias sustenta uma profundidade de experiências que motiva
mais consumo. JENKINS, Henry. Cultura da convergência. São Paulo: Aleph, 2009.
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Os posts, de caráter informativo, são voltados para o universo da
Paleontologia e sobre a profissão de paleontólogo. Morde & Assopra
teve 32,15% de audiência (cada ponto representa 184.730 domicílios)
e share de 54,1% (LOPES; MUNGIOLI, 2012, p. 153).
A proposta deste artigo é analisar a maneira de os espectadores negociarem com os discursos produzidos pela telenovela e pelo
blog, ressignificando-os de acordo com seus contextos sociais e culturais. A comunicação acontece como um processo que articula produção com recepção e consumo. O consumo, assim ocorre desde
a decodificação do discurso elaborado pela produção (HALL, 2003,
pp. 357; 363-388). O viés educação-comunicação se dá ao levarmos
um produto midiático para a escola e para as práticas educativas,
tendo em vista a centralidade dos meios de comunicação de massa
na contemporaneidade. Ao realizar tal escolha, compactuamos com
Baccega, para quem o campo da Comunicação/Educação é espaço
para a formação de sujeitos conscientes. A autora aponta os meios
de comunicação como um novo lugar do saber (2004, pp. 119-138).
Da mesma forma, busca-se compreender como uma temática científica abordada pela narrativa ficcional da telenovela (Paleontologia), e
tratada também nos livros escolares, é ressignificada pelos estudantes. Os discursos sobre Ciência presentes na telenovela e no blog
mencionados são o foco para verificar elementos sobre como os saberes sedimentam-se diante de um consumo teleficcional mediado
pela tecnologia digital (tecnicidade). Nesse aspecto, encontramos
um interessante paralelo com a Educação, já abordado por Martín-Barbero (2009; 2009 a): de um lado, temos a escola e o livro como
elementos organizadores do saber. De outro, a mídia e a multiplicidade informativa presente na Internet.
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Verificamos a apropriação do blog e da telenovela em questão
por parte de estudantes do Ensino Fundamental. A Pesquisa Ação51
foi realizada em 2011-2012, com onze estudantes do 5º ano do
Ensino Fundamental da Escola Municipal de Ensino Fundamental
(Emef) Presidente Campos Salles (ensino público). Posteriormente,
reunimos cinco estudantes da Escola Vera Cruz (ensino privado) para
empreendermos uma análise comparativa. No caso das crianças da
Campos Salles, a atividade foi realizada na própria escola, em cinco
encontros paralelos às atividades curriculares. Já com os estudantes da
Vera Cruz, a pesquisa ocorreu fora da escola. Com os cinco estudantes
da Escola Vera Cruz realizamos atividade única, com duração de 7
horas. Para a construção do blog, optamos pela utilização do modelo
do Google, denominado Blogger.
As duas escolas estão localizadas na cidade de São Paulo. A
Emef Campos Salles encontra-se na região sudeste da capital, no
bairro de Sacomã – mais especificamente às margens da favela de
Heliópolis, a segunda maior de São Paulo e a décima maior do Brasil,
com 41.118 habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE)52. Já a segunda escola está localizada
no bairro Alto de Pinheiros (zona oeste), com população de 43.117
51 Destacamos a necessidade de distinguir Pesquisa Ação (PA) e Pesquisa Participativa
(PP). Buscamos as colocações de Michel Thiollent (1987), ao enfatizar que a Pesquisa
Ação é uma forma de realizar a pesquisa participativa (lembrando que nem toda pesquisa
participativa é uma Pesquisa Ação). Para esse sociólogo, o foco da pesquisa participativa
é o investigador. No entanto, a Pesquisa Ação conta com o envolvimento de investigadores
e investigados em torno de determinada ação. “A PA faz parte de um projeto de ação social
ou da resolução de problemas coletivos” (1987, pp. 83-84). No caso da Pesquisa Ação, a
investigação deve envolver um “processo de aprendizagem” (1987, p. 96).
52 Os dados são do Censo 2010 (a pesquisa foi realizada em 2012). Entretanto, tais números
foram contestados por lideranças em favelas e entidades como a União de Núcleos,
Associações e Sociedades de Moradores de Heliópolis e São João Clímaco (Unas). Seu
tesoureiro, José Geraldo de Paulo Pinto, afirma que há dez anos constava no Censo
um número próximo a 100 mil e questiona: “Onde foi parar o restante?”. <http://www.
dcomercio.com.br/index.php/cidades/sub-menu- cidades/80341-milagre-do-ibge-favelasqencolhemq-em-sao-paulo>. Acesso em: fev. 2018. No site do Programa Nosso Bairro, da
Prefeitura Municipal de São Paulo, constam 70 mil habitantes. Disponível em: <http://www.
nossobairro.sp.gov.br/portal.php/heliopolis_numeros>. Acesso em: fev. 2018.
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habitantes. Para contextualizar, Heliópolis possui renda familiar
média de R$ 479,4853 e Alto de Pinheiros, segundo dados do Ibope
Inteligência, de R$ 10.715,00. Em 2010, o analfabetismo de Sacomã,
bairro no qual Heliópolis está incluída, era de 2,6%. Alto de Pinheiros
tinha percentual de 0,454.
As atividades com os estudantes de ambas as escolas iniciaram
com uma explicação sobre a pesquisa. Na segunda etapa, assistimos
às cenas editadas da novela – o trabalho de pesquisa ficou concentrado
em tomar nota dos comentários que os estudantes faziam enquanto
assistiam à produção. Foram selecionadas cenas da narrativa
relacionadas ao universo da Ciência, em especial da Paleontologia.
Posteriormente, acessamos o blog Caçadora de Dinossauros e as
crianças leram alguns posts: dois desses textos são entrevistas com
paleontólogos, outro é um informativo sobre dinossauros e o terceiro
está relacionado à Teoria da Terra Oca55, presente também na narrativa
da telenovela. Por fim, realizamos a atividade de construção do blog.
Para a pesquisa com os estudantes, levamos também a unidade 6 da
obra didática Ciências, do Projeto Araribá, da Editora Moderna, pois
trazia conceitos sobre o que é ser cientista e sobre a Paleontologia,
tratando igualmente do tráfico de fósseis (assuntos também abordados
na telenovela). Os encontros realizados com os estudantes foram
gravados em áudio e/ou video e posteriormente, transcritos.

53 Dado disponível em: <http://oglobo.globo.com/blogs/paulistana/posts/2010/09/09/adisputa-eleitoral-em-heliopolis-maior-favela-do-brasil-323051.asp>. Acesso em fev. 2018.
54 Dados da Prefeitura Municipal de São Paulo. Disponível em: <http://infocidade.
prefeitura.sp.gov.br/htmls/8_populacao_total_e_analfabeta_de_15_anos 2000_10517.
html>. Acesso em: fev. 2018.
55 A emissora utilizou uma estratégia que visava à integração entre narrativa ficcional e
informativa, ampliando no blog Caçadora de Dinossauros dados sobre elementos citados
na novela. Na ficção, por exemplo, a Teoria da Terra Oca esteve inserida como parte do
contexto da história de Júlia e de seus pais, cientistas que desapareceram quando ela
era criança. A mesma teoria foi abordada em alguns textos do blog, mas com conteúdo
informativo. Vide: <http://gshow.globo.com/novelas/morde-e-assopra/Fique-por-dentro/
noticia/2011/10/entenda-teoria-da-terra-oca-local-onde-julia-encontrou-seus-pais.html>.
Acesso em fev. 2018.
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O CONTEXTO DIGITAL E A PESQUISA
AÇÃO NA EMEF CAMPOS SALLES
Na atividade com os estudantes da Emef Campos Salles, duas
crianças disseram não ter feito pesquisa para a escola utilizando a
Internet. O restante do grupo afirmou já ter realizado pesquisa na rede.
Os temas procurados foram as pirâmides do Egito, “coisas de História”,
megafauna e Paleontologia. Eles acham mais fácil realizar pesquisas
na Internet, porque “eu escrevo o que eu quero”; “é só clicar”; “eu acho
o que tô procurando e eu gosto disso”; “acho muito fácil porque eu
leio as coisas”; “ela explica direito”; “é só copiar”; “o acesso é rápido”.
Das atividades que consideram mais difícil, entretanto, foram
citadas: “achar o que procuro, porque aparece uma lista falando
coisas parecidas”; “ficar lendo o texto. Eu não gosto de ler”; “os textos
são muito grandes”; “quando não explica a pergunta que eu fiz”. Cinco
estudantes contaram que buscam informações em um mesmo site.
Os outros seis informaram procurar em mais de um. Assim, “fica mais
fácil”, resumiu um deles. Quatro deles disseram que usam apenas a
Internet como fonte de pesquisa, seis informaram que utilizam livro e
Internet e um informou que utiliza somente o livro: “eu uso os livros
porque quando eu tô na escola minha professora fala para mim ler
alguns e quando eu tenho uma dúvida eu leio e respondo”.
Quando questionados se acham que todo o conteúdo da
Internet é verdadeiro, obtivemos como retorno: três acreditam que
“mais ou menos, porque algumas coisas são teorias” e “algumas sim,
outras não.” “Mais ou menos. É difícil saber”; seis acham que a Internet
é totalmente fidedigna, porque “coloca muitas palavras”, “porque eles
estudaram muito sobre o que tá na Internet”, “porque não tem provas
que aquilo não é verdade” e outros dois entendem que não, pois
“algumas coisas podem ser mentira” e “porque isso tudo é mídia”.
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Na atividade, as crianças buscavam imagens, também
salvando-as. O estudante Jackson sugere a utilização do hipertexto –
“para tornar mais atrativo quando forem procurar no Google” e indica
a busca para jogos educativos. Segundo ele, isso vai “fazer mais
gente ler nosso blog”. As crianças investem bastante tempo copiando
e colando informações da Internet para o blog. De maneira geral, não
se preocupam se a seleção de vários textos e fontes fará sentido. Mas,
em determinado momento, Carlos disse: “Júlia, se a gente colocar só
Júlia ninguém vai saber quem é. Precisa explicar que é da novela.”
A atividade de construção do blog revelou-nos que, do ponto
de vista da alfabetização digital (ou literacia digital), os estudantes
apresentam diferentes estágios. Valemo-nos das colocações de
Pereira, Pessôa e Costa, que nos auxiliam na abrangência do tema:
A literacia para os media envolve, portanto, a leitura, a
interpretação e a produção no que diz respeito aos media,
combinando a análise crítica e a produção criativa. Será pela
experimentação e pela expressão e partilha de ideias e de
conhecimentos que as crianças melhor podem aprender sobre
os media. A produção de conteúdos mediáticos tem o ‘aprender
fazendo’ como princípio de base e a aprendizagem ativa como
filosofia56 (PEREIRA; PESSOA; COSTA, 2012, p. 113).

Ainda tomando como base informação fornecida por tais autoras
neste artigo, usemos a definição da Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) em documento de
2008, que determina as competências essenciais na alfabetização
digital: compreensão, pensamento crítico, criatividade, consciência
intercultural e cidadania, de que as autoras lançaram mão (2012, p.
114). A partir de tais competências, passemos à análise das falas dos
estudantes, classificando-as de acordo com as definições anteriores.
Notamos que em relação à compreensão, eles demonstraram
domínio das ferramentas, especialmente na questão instrumental.
56 Mantivemos a grafia das autoras, que são da Universidade do Minho e se comunicam
utilizando a construção textual da Língua Portuguesa falada e escrita em Portugal.
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Revelaram também conhecimento de formas narrativas hipertextuais,
inclusive na proposta de sua utilização no blog que elaboraram,
conforme ilustra a imagem a seguir:
Figura 1 - trecho do blog dos estudantes da Campos
Salles com utilização hipertextual.

Fonte: criação dos estudantes entrevistados.

O mesmo revela-se quando encontramos a proposta de
relacionar o blog a sites de jogos, o que poderia aumentar o número
de acessos da página. Do ponto de vista da escolha de uma narrativa
em primeira pessoa, comum a muitos blogs, o recurso foi usado por
uma das alunas, demonstrando um reconhecimento da discursividade
dessas páginas da internet.
Figura 2 - presença da narrativa em primeira
pessoa no blog da Campos Salles.

Fonte: criação dos estudantes entrevistados.
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As dificuldades de comunicação apresentadas por alguns
estudantes na alfabetização gráfica são, entretanto, transportadas
para a mídia digital. A lógica do hipertexto que domina a Internet é
influenciadora no processo cognitivo dos estudantes. Ela conduz
leitores de uma página a outra, criando redes complexas de espaço
e ampla oferta de conhecimentos/culturas diversas, o que conduz
o interesse e a atenção para outros caminhos. Durante a Pesquisa
Ação, foi necessário lembrar algumas vezes aos participantes sobre
o que estavam procurando, pois haviam percorrido tantas trilhas de
hipertexto que esqueciam o objetivo inicial. A atividade mostrou ainda
que, entre as dificuldades apresentadas, estão: “achar o que procuro,
porque aparece uma lista falando coisas parecidas” e “quando não
explica a pergunta que eu fiz” (neste último, inferimos como uma busca
elaborada de maneira incorreta).
Em relação ao pensamento crítico, foi o elemento que se
mostrou mais problemático durante a pesquisa-ação – em especial
sobre o tema da veracidade das informações disponíveis na Internet.
Falas como “porque coloca muitas palavras”, “porque eles estudaram
muito sobre o que tá na Internet”, “porque não tem provas que aquilo
não é verdade” são reveladores da necessidade de ações educativas
nesse sentido. A visão crítica, entretanto, se faz presente, mesmo que
de maneira reducionista, nos seguintes comentários: “algumas coisas
podem ser mentira” e “porque isso tudo é mídia”.
A criatividade foi bastante presente no trabalho dos estudantes.
Eles utilizaram imagens como elementos comunicativos. O desejo das
crianças era fazer um vídeo que pudesse ser postado no blog, o que
demonstra domínio e interesse pelo uso de recursos de outras mídias
apropriadas no contexto do blog. Sobre consciência intercultural,
houve somente uma breve oportunidade de tratarmos desse tema
(quando os participantes pesquisaram sobre a Teoria da Terra Oca
e caíram em sites religiosos). Nesse momento, foi possível abordar
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também, mesmo que rapidamente, a categorização textual (a partir
da nossa proposta de elaborar um texto de gênero informativo). Em
relação à cidadania, ela não se fez presente nos assuntos escolhidos
pelos estudantes no blog.
Também verificamos na entrevista que a principal utilidade da
Internet para os participantes é realizar pesquisas, comunicar-se com
amigos e/ou familiares e acessar jogos eletrônicos. Há, assim, um
espaço aberto para a realização de outras atividades (tanto curriculares
como extracurriculares) que colaborem para a expansão dessa
educação voltada à cidadania, utilizando-se nesse contexto digital a
capilaridade da Internet e a possibilidade de acesso a dados globais.
Da mesma forma, os estudantes mostraram-se abertos ao
diálogo e às negociações sobre o conteúdo publicado. A construção
do blog consistiu em uma atividade efetivamente coletiva, o que
colabora para a construção de práticas cidadãs.

UMA ANÁLISE SOBRE A COGNITIVIDADE
NO EXERCÍCIO DE CONSTRUÇÃO DO
BLOG PELAS CRIANÇAS DA VERA CRUZ
Durante a entrevista com os estudantes da Escola Vera Cruz,
indagamos sobre a utilização da Internet para realização de pesquisas
escolares. Todos afirmaram ter realizado esse tipo de atividade.
Google, Wikipédia e site do IBGE foram citados pelas crianças, que
apresentaram os seguintes discursos: “Qualquer trabalho da escola
pode ser realizado com computador”. “Eu fiz entrando no Google”;
“Pesquisei sobre os imigrantes no IBGE, no Google e na Wikipédia”.
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Entre as facilidades da pesquisa na rede digital, as crianças
apontaram: “Muitas vezes estou pesquisando para achar uma
resposta. Então, tem uma pergunta, que eu coloco lá”; “É mais fácil e
rápido pesquisar. É só digitar e esperar para que a página apareça”;
“Você não tem que pensar”.
Já sobre as dificuldades, disseram que “é difícil achar um bom
resultado, porque existem vários enganosos”; “você tem que ler várias
vezes”. Três crianças afirmaram pesquisar somente na Internet e outras
duas, utilizando os suportes livro e Internet: “Eu uso a informação
complementando-a nos livros”. Em relação à veracidade do conteúdo
publicado na rede, todos acreditam que nem tudo é verdade: “dá para
fazer montagem”; “tem pessoas que escrevem o que estão pensando
e nem sempre os pensamentos estão certos”; “as pessoas também
escrevem mentira”; “eu sei que algumas são verdade e outras não
porque as pessoas podem mentir assim como falar a verdade” e “tem
pessoas que só querem aparecer”.
Em relação ao elemento compreensão, esse grupo de crianças
revelou domínio das ferramentas de utilização da Internet. Embora não
conhecessem o Blogger e seu modo de funcionamento, rapidamente
deram conta dos recursos desse serviço. Utilizaram o blog priorizando
o gênero informativo e revelaram desenvoltura para lidar com diferentes
fontes de informação (livro, revista e Internet). Entretanto, mostraramse também bastante apegados ao recurso de “copiar e colar” o texto
de outras páginas. Em algumas situações, aproveitaram integralmente
o texto original, sem acréscimos ou adaptações.
Outro ponto que mereceu nossa atenção é a prática de copiar
informações. Ela não é novidade no processo de aprendizado,
tendo como fonte livros e enciclopédias, por exemplo. No entanto,
a cultura digital potencializa tal exercício. A agilidade com que se
buscam informações, assim como a facilidade ferramental para copiar
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algo (teclas Control + C para copiar e Control + V para colar) são
características que criam distintos usos e apropriações dos meios.
Figura 3 - texto publicado no blog Caçadora de dinossauros.

Fonte: Rede Globo.
Figura 4 - o mesmo texto publicado no blog dos
estudantes da escola Vera Cruz.

Fonte: criação estudantes entrevistados.
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Assim, para as crianças participantes, há ritualidades de
consumo das ferramentas e dos recursos tecnológicos que propiciam
naturalização no ato de se apropriar de conteúdos disponibilizados na
Internet (fato ocorrido em ambos os grupos pesquisados).
Construir conhecimentos implica um processo contínuo de
interação entre indivíduos, culturas, considerando principalmente
os princípios éticos.
Isso, porém, torna-se demasiadamente oneroso em tempos de
aceleração dos fazeres, quando o estudante quer mais do que
pistas para sua educação. Como solução simplista – embora
enganosa – o modelo de educação atual muitas vezes apresenta
o conhecimento como algo construído a partir de “recortes”,
como se fossem instâncias independentes das áreas do saber.
Essa “solução” compromete o sentido de aprender, que se
desloca para o nível de apresentação de conceitos e inibe a
capacidade de criação: forma-se o aluno que “sabe um pouco
de tudo”, mas é incapaz de articular novas idéias (TEMER;
TONDATO; JACOB, 2004, p. 6).

Em relação ao pensamento crítico, os estudantes da Vera Cruz
integrantes desta pesquisa mostraram um discurso bastante analítico
e mais articulado que os da Campos Salles. Mas notamos nas palavras
das crianças o interdiscurso – as falas dos deles surgem atravessadas
pelas dos professores e pais. Entretanto, a atividade revelou a distância
entre discurso e prática.
Sobre o elemento criatividade, destacamos a apropriação
de informações contidas no livro didático, na revista Recreio Seres
Mitológicos e no blog Caçadora de Dinossauros. Elas se fizeram
presentes em alguns posts, revelando domínio por parte das crianças
no uso de informações distintas, adequando-as e imprimindo uma
ordem narrativa própria.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As atividades com as cinco crianças da Escola Vera Cruz e
com os estudantes da Emef Campos Salles deram indícios sobre o
papel do professor no processo de construção cognitiva no universo
digital. Retomemos a proposta de Vigotski para o educador, vendo-o
como um mediador do conhecimento. Para Vigotski, o professor é
a ponte entre o saber e a realidade da criança. O autor delineia
como se dá a construção do conhecimento, apresentando o papel
do professor no processo:
É a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se
costuma determinar através da solução independente de
problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado
através da solução de problemas sob a orientação de um
adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes
(VIGOTSKI, 1998, p. 112).

O professor coloca andaimes (CAZDEN, 1979) para a construção
de um caminho de conhecimento. Nesse sentido, Harry Daniels –
estudioso da obra de Vigotski e de seus discípulos – observa que na
“construção de andaimes”, o educador atua assistindo o aluno para
a resolução de uma tarefa que estaria além de sua ciência. Cria-se
um contexto educativo colaborativo, unindo esforços para promover
a solução de determinadas questões (DANIELS, 2003, p. 140). Assim,
entrevemos espaço para a construção de uma pedagogia colaborativa.
Vigotski enxerga o papel da imitação no processo de
construção do aprendizado. Toda imitação só é possível a partir do
entendimento. A imitação abarca ainda elementos culturalmente
instituídos. Ao reproduzir a narrativa do blog e seu gênero que
mescla características informativas com cartas/diários, a criança
espelha, à sua maneira, uma narrativa da contemporaneidade
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(inclusive pela característica hipertextual), ainda que tal narrativa
carregue matrizes culturais diversas.
Há ainda o desafio da leitura. Em entrevista disponível no site da
revista Nova Escola, Roger Chartier empreende uma análise sobre as
mudanças promovidas pela cultura digital e fala sobre os desafios do
universo letrado, defendendo o papel do educador na manutenção do
gosto pela leitura:
Nunca houve uma transformação tão radical na técnica de
produção e reprodução de textos e no suporte deles. (…)
Ela abre um mundo de possibilidades, mas também muitos
desafios para quem gosta de ler e sobretudo para os professors,
que precisam desenvolver em seus alunos o prazer da leitura
(CHARTIER, 2007, online).

É contra essa lacuna que os educadores podem atuar. A
compreensão abrange não apenas dominar o ferramental da Internet,
mas, principalmente, construir senso crítico para distinguir fontes
fidedignas e, especialmente, ser capaz de, a partir das informações
disponíveis, elaborar sua própria narrativa.
A escola, como local de construção ideológica, pode ser espaço
para se exercitar a cidadania – agora, também no contexto digital. Ao
tratar dos desafios do campo da Comunicação/Educação, Baccega
ressalta que a atuação nesse campo deve:
[...] levar os alunos a uma produção que valorize aspectos da
cultura em que vivem, que abra discussão sobre a dinâmica da
sociedade, sua inserção na totalidade do mundo, conhecendo-o
para modificá-lo – reformando-o e/ou revolucionando-o, numa
nova linguagem audiovisual, num novo mundo (2011, p. 41).

Na sociedade contemporânea, as crianças são interpeladas
constantemente pelas narrativas das mídias massivas e digitais. A
espacialidade é ampliada e a cultura local encontra-se perpassada
por elementos globais. O tempo é pautado pela rapidez e pela
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fragmentação. Os saberes são mosaico (Moles)17 e as narrativas,
também. Diante desse cenário, o letramento digital mostra-se
fundamental, pois pode permitir que o processo cognitivo seja
baseado em compreensão, pensamento crítico, criatividade,
consciência intercultural e cidadania. O universo digital apresenta-se
como um novo espaço de consumo. Consumo deste universo em si
e das possibilidades apresentadas por ele. A pesquisa empreendida
mostra como a utilização de narrativas da mídia, como as da
telenovela, amplamente presentes no cotidiano de crianças e jovens,
pode trazer elementos para o exercício de práticas educativas.
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INTRODUÇÃO
É cada vez mais comum o aparecimento de novos tipos de
mídia digital, tornando mais complexo o ecossistema midiático. E,
simultaneamente, a circulação de conteúdos por meio de diferentes
plataformas está permitindo o surgimento de novas comunidades
de receptores/consumidores. É nesse contexto de trânsito, atravessado pela sobreposição de telas, que a tradicional disputa pela
“audiência” vem se caracterizando como um espaço de batalhas
ainda mais acirradas entre os dispositivos midiáticos57. A telenovela
Carinha de Anjo está inserida nesse cenário de estudo: a recepção/
consumo midiático crossmedia58.
De origem mexicana, a telenovela Carita de Ángel, produzida
pela Televisa em 2000, foi exibida na sua versão original (dublada para
o português) em 2001, no Brasil, pelo Sistema Brasileiro de Televisão
(SBT), conquistando legiões fãs. Em 2016, essa telenovela ganhou
adaptação e uma releitura para o contexto brasileiro de Leonor Corrêa,
sob supervisão geral da também autora Iris Abravanel, com direçãogeral de Ricardo Mantoanelli. Carinha de Anjo foi exibida na televisão,
no modo tradicional, e pela Internet, no site YouTube59, de novembro de
2016 a março de 2018.
A adaptação de Carinha de Anjo pode ser considerada um
dos maiores sucessos do SBT, posicionando o canal no concorrido
horário nobre da televisão brasileira sempre na vice-liderança isolada
57 “Tratar de “dispositivos” permite incluir as mediações que o usuário traz para a interação;
as expectativas sobre o usuário, no momento da criação dos produtos – levando à
“construção do leitor”, aos modos de endereçamento, (...); permite incluir os processos
em geral que cercam a circulação mediática; (...), da “resposta social” (sob qualquer forma
em que esta ocorra)” (BRAGA, p. 11, 2011).
58 “(...) a narrativa direciona o receptor de uma mídia para a seguinte” (apud CORREIA;
FILGUEIRAS, 2008, p. 4).
59 Disponível (https://www.youtube.com/carinhadeanjo)- Acesso em 11.dez.2018.
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de audiência (com média 14 pontos)60. A narrativa também garantiu
marcas expressivas no canal YouTube61 e nas redes sociais. Além do
sucesso de audiência nas telas, a novela virou show oficial, percorrendo
diversas cidades do Brasil com personagens da trama, sem falar na
comercialização de mais de 50 produtos licenciados.
Nesse contexto de pervasividade, para se ter uma ideia,
durante o período em que os últimos 100 capítulos foram levados
ao ar (do 200 ao 300), o canal oficial da telenovela no YouTube
totalizou mais de 501 milhões de novas visualizações em seus
vídeos. No total, somou até a conclusão desta investigação (12 fev.
2018) mais de 1 bilhão de visualizações e 2,9 milhões de inscritos.
As redes sociais oficiais também somaram números expressivos.
No Facebook, foram mais de 1,2 milhão de seguidores, sem falar
dos números impressionantes no Twitter (mais de 44 mil seguidores)
e no Instagram (mais de 1,4 milhão de seguidores).
Diante desse contexto, mesmo observando o fato da telenovela
ter sido bem-sucedida na sua transmissão tradicional na televisão,
foi no espaço da Internet que a recepção/consumo de sua narrativa
foi ampliada, problematizou-se e inscreveu interesse para o realizar
desta investigação, que se configura como um estudo de caso, com
a proposta de tentar compreender como o público-alvo de Carinha de
Anjo interagiu com a narrativa da televisão para Internet e vice-versa

60 “O Kantar Ibope Media atualizou os números de representatividade de cada ponto de
audiência de televisão de sua pesquisa nacional. Desde 1 de janeiro de 2018, cada 1 ponto
de audiência passou a corresponder a 245.702 domicílios e a 688.211 espectadores. Uma
audiência de 30 pontos, por exemplo, representará agora 7,37 milhões de lares e 20,65
milhões de pessoas”, segundo publicação no G1 em 04.jan.2018.
61 Fundado em 2005 por Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim. A ideia de criar o site
nasceu da dificuldade que existia na época para partilhar vídeos na internet. Juntos eles
criaram um site simples que em pouco tempo conseguiu um enorme sucesso. Em 2006,
foi comprado pela empresa Google, por 1.65 bilhões de dólares. O significado de YouTube
está na categoria: Tecnologia.
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Desse modo, o canal oficial da telenovela no YouTube foi
considerado como um relevante lugar/espaço para observar a
dinâmica de recepção do público-alvo com o cotidiano fictício
de Carinha de Anjo, bem como um espaço privilegiado para
compreender que influências o discurso narrativo da trama exerceu no
comportamento social da realidade desse público-alvo, implicando no
seu engajamento, participação (SHIRKY, 2011) e diferenciado modo
de consumo midiático. Neste mesmo contexto, levou-se em conta
que o canal no YouTube se configura como um espaço de plateia
complexa, porém ainda encantada com uma narrativa que distrai e
neutraliza as dificuldades da realidade vivida pela maioria dessas
pessoas, além do fato que as tecnologias estão promovendo cada
vez mais diferentes modos de ver e consumir qualquer programa de
TV, dentro ou fora de casa.
Assim, a investigação da recepção/consumo da telenovela
nesse lugar/espaço (ciberespaço) traz um diferenciado olhar de
contribuição para os Estudos da Recepção/Consumo (mediação e
interação) ao colaborar para inserir em suas reflexões a perspectiva
sobre as influências dessa mídia virtual, nas interações sociais e
suas consequências nas identidades tendo como locus esse
original e desafiador espaço/lugar de produção de sentido: o canal
YouTube como mídia.
Priorizando compreender esse movimento de mídia em
cruzamento, a proposta desta investigação busca apresentar uma
discussão teórica sobre a recepção/consumo da telenovela, elegendo
e tendo como objeto a narrativa de Carinha de Anjo no YouTube, a
partir dos significados fornecidos pelo público infanto-juvenil que faz
uso deste canal para assistir e interagir com seu discurso e outros fãs62.
62 Independentemente das terminologias empregadas, o importante é que, para esses
estudiosos, o conceito de fã está sempre associado a algum tipo de “consumo ativo”
(JENKINS, 1992, p. 284), ou seja, que pressupõe algum tipo de agenciamento sobre os
conteúdos (FACHINE, 2014, p. 14).
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Em outras palavras, este trabalho apresenta e articula uma discussão
sobre o cruzamento de mídias/crossmedia que promovem o conteúdo
da telenovela Carinha de Anjo, as suas visibilidades, a sua circulação
e as apropriações complexas, direcionada para o público infantojuvenil, exibida no canal YouTube, além do meio tradicional (televisão)
no Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), com o acréscimo ainda do
Vlog (híbrido que inclui a proposta de blog, com a predominância de
postagens em vídeo) de um personagem que está dentro da narrativa
e que interage com público sobre vários assuntos ligados as temáticas
da narrativa e do comportamento cotidiano do público-alvo.
Nesse proceder, as lógicas das interações (BRAGA, 2012) e os
sentidos produzidos de suas atividades foram pilares relevantes para
dar sustentabilidade às reflexões desta investigação, considerando
nesta dinâmica a telenovela como “recurso comunicativo”. É possível
compreender que “a força e a repercussão da novela mobilizam
cotidianamente uma verdadeira rede de comunicação, através da
qual se dá a circulação de seus sentidos e gera a chamada ‘semiose
social’” (LOPES, 2009a, p. 31).
Este estudo justifica-se como uma proposta de analisar e
avaliar as mediações comunicacionais do consumo da narrativa de
Carinha de Anjo, sua visibilidade, circulação e como estão ocorrendo
as apropriações de sentidos realizadas pelas audiências frente ao
cruzamento midiático nesses espaços/lugares de concorrência de
telas virtuais pensando aqui também a possibilidade de capturar
traços das manifestações das celebradas “cultura da participação”
(SHIRKY, 2011), “cultura da convergência” (JENKINS, 2009) e “cultura
da conexão” (JENKINS; GREEN; FORD, 2014) que tentam delinear o
pensar sobre o social e suas interações no contemporâneo.
Diante dessa contextualização, este estudo teve início com
percurso investigativo direcionado pelo seguinte problema gerativo:
Como se estabelece a recepção/consumo crossmedia da telenovela
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brasileira no contemporâneo? Tendo como objeto, como já dito, as
mediações comunicacionais da recepção/consumo da telenovela
Carinha de Anjo, suas visibilidades, circulação e apropriações
complexas, exibida no canal YouTube, além do meio tradicional
(televisão), com o acréscimo do Vlog de um personagem que está dentro
da narrativa e que interage com público sobre vários assuntos ligados
às temáticas da narrativa e do comportamento cotidiano do públicoalvo, o quadro teórico de referência para esse trabalho foi baseado em
contribuições de estudiosos dos temas como comunicação e cultura,
convergência midiática, narrativas crossmedia e principalmente,
mediações comunicacionais.
Dessa forma, apresenta-se, de modo sintético, um quadro
esquematizado com alguns conceitos basilares do pensamento
comunicacional que suportaram as reflexões construídas com o
realizar deste estudo. O objetivo é compartilhar um quadro teórico
que apoie a compreensão sobre os padrões interativos e os efeitos
de recepção/consumo da telenovela na dinâmica crossmedia, entre
a televisão e a internet, considerando esse lugar/espaço marcado
pela ubiquidade dos meios e a presença cada vez mais constante
das mídias digitais em convergência.

RECEPÇÃO/CONSUMO MIDIÁTICO
DA TELENOVELA NO CONTEMPORÂNEO
De início, para respaldo desta contextualização é pertinente
pontuar que consideramos o que afirma Trindade e Perez (2014),
quando dizem que “o que se tem percebido, ao menos no que refere
ao contexto brasileiro, é a apropriação do termo consumo associado
ao termo midiático, isto é, o consumo midiático”. Segundo os autores,
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Essa concepção diz respeito à renovação dos estudos de
recepção, por perceber que a investigação dos públicos sobre
meios isolados passa a ter uma dimensão de maior relevância
social. Assim, no lugar da recepção dos meios, parece
ascender os estudos dos consumos midiáticos (TRINDADE,
PEREZ, 2014, p. 388).

Nessa direção, partindo do princípio de que “a telenovela possui
uma matriz narrativa popular e ativadora de competência cultural e
técnica” (LOPES; BORELLI; RESENDE, 2002, p.37), nossa proposta
neste tópico é a de contextualizar o poder que a narrativa ficcional
exerce como “recurso comunicativo” (LOPES, 2009); os caminhos
que ela trafega a partir do seu “espalhamento” nas mais variadas
plataformas e como pode ser usada como “recurso comunicativo” para
interações, compartilhamentos e sociabilidade entre os atores sociais.
Reconhecida como produto cultural híbrido, por herdar do
folhetim, do romance literário, do cinema, das radionovelas etc.,
até chegar às mídias eletrônicas de tecnologias atuais, a telenovela
brasileira conduz no seu contexto interseções (visíveis ou não) por
acompanhar a dinâmica da sociedade que hoje tem o poder de
programar o quê e quando ver. O fato das telenovelas, na sua grande
maioria, abordarem temas presentes no cotidiano social brasileiro faz
delas um eixo-condutor de comunicação de extrema relevância para o
dia a dia de uma grande parcela da população. Lopes (2009) conceitua
que a telenovela brasileira é um “recurso comunicativo” e explica que,
Abordar a telenovela como recurso comunicativo é identificá-la como narrativa na qual se conjugam ações pedagógicas
tanto implícitas quanto deliberadas que passam a institucionalizar-se em políticas de comunicação e cultura do país. Em
outros termos, é reconhecer a telenovela como componente
de políticas de comunicação/cultura que perseguem o desenvolvimento da cidadania e dos direitos humanos da sociedade
(LOPES, 2009, p. 32).
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Enfatizando a telenovela como produto cultural de relevância
para a nossa sociedade e refletindo sobre o alcance, apropriação e
ressignificação desse objeto, Lopes discorre sobre várias leituras que
faz da telenovela como “recurso comunicativo”; entre elas, está a de
que “a telenovela passou a incorporar uma ‘ação pedagógica explicita’,
que se apresenta de alguma forma deliberada e cujo discurso traz
explicações, conceituações (...), forma opinião à cerca dos temas
sociais abordados” (LOPES, 2009, p. 33), tendo na televisão a sua
mais expressiva plataforma de circulação no Brasil.
No entender de Martín-Barbero (2004, pp.15-16), durante
muito tempo a televisão esteve condenada ao mundo do engano
e do confinamento no campo da arte e era assimilada como
instrumento de manipulação, “de sucedâneo, simulacro ou
malefício”, mas depois da “longa e pesada carga de suspeitas e
desqualificação”, abriu-se caminho para “um novo olhar que, por
um lado, des-cobre a envergadura atual das hibridações entre
visualidade e tecnicidade e, por outro, resgata as imagísticas como
lugar de uma estratégica batalha cultural”.
Confundido por uns com as identificações primárias e as
projeções irracionais e, por outros, com as manipulações
consumistas ou com simulacro político, o atual regime da
visualidade se acha socialmente dicotomizado entre o universo
do sublime e o do espetáculo/divertimento. Nos últimos anos,
porém, a iconografia, a semiótica e a psicanálise relocalizaram
a imagem na complexidade de seus ofícios e linguagens
(MARTÍN-BARBERO, 2004, p. 16).

Para esse autor, “a televisão constitui um âmbito decisivo do
reconhecimento sociocultural, do desfazer-se e do refazer-se das
identidades coletivas, tanto as dos povos como as de grupos” (MARTÍNBARBERO, 2004, p.114). Na América Latina, a telenovela constitui um
espaço onde acontecem cruzamentos entre memória e formato, entre
lógicas da globalização e dinâmicas culturais, ao mesclar os avanços
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tecnológicos da mídia com as velharias e anacronismos narrativos
que fazem parte da vida cultural desses povos, catalizando assim o
desenvolvimento da indústria cultural e se transformando no produto
de maior sucesso dentro e fora do subcontinente.
O que, em nenhum momento, pode nos ocultar que o relato
telenovelesco remete também à longa experiência do mercado
para captar, na estrutura repetitiva da série, as dimensões
ritualizadas da vida cotidiana e, juntando o saber fazer
contas com a arte de contar histórias, conectar com as novas
sensibilidades populares para revitalizar narrativas midiáticas
gastas (MARTIN-BARBERO, 2004, p. 115).

García Canclini (1983, p. 12) afirma que “a redefinição do
que é hoje a cultura popular requer uma estratégia de investigação
que seja capaz de abranger tanto a produção quanto a circulação
e o consumo”. No nosso entender, a telenovela como produto da
cultura popular não só está inserida no cotidiano da sociedade como
representa uma identidade de cultura nacional e, hoje, promove e
estabelece um melhor entendimento da condição sociocultural do
país, a partir do momento em que contextualiza na sua narrativa
temas que expressam uma realidade.
O enfoque mais fecundo é aquele que entende a cultura
como um instrumento voltado para a compreensão,
reprodução e transformação do sistema social, através do
qual é elaborada e construída a hegemonia de cada classe
(GARCÍA CANCLINI, 1983, p. 12).

Lopes conceitua que “a consolidação da telenovela como gênero
mais popular e lucrativo da televisão está fortemente vinculada a uma
mudança de linguagem por autores brasileiros a partir do trabalho
acumulado no rádio e no cinema”. (LOPES, 2009a, p. 24). Isso não
significa dizer que a telenovela brasileira deixou de ser regida pelos
cânones folhetinescos do gênero só porque passou contextualizar no
seu enredo assuntos contemporâneos vivenciados pela sociedade. Ou
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seja, a telenovela traz sempre no seu contexto a eterna briga entre
o bem e o mal, amor e ódio, traições, ambições etc., mas tudo isso
dentro de uma realidade possível, ambientada no contexto social da
nação, cultural e política que agora se desloca para as estratégias
midiáticas de convergência e participação.
Diante desse cenário, acreditamos ser possível sustentar que são
as novas formas de ver e se relacionar com as ficções televisivas – e sua
relação com as tecnologias digitais – as verdadeiras responsáveis, não
pela diminuição, mas pelo espalhamento da audiência da TV. E mais: o
caminho, que parece não ter volta, também conduz a novas conquistas
de mercados, inclusive o de novas audiências e de consolidações de
marcas. E dentro deste contexto levamos em consideração o que diz
Jenkins (2008), quando afirma que “essa cultura da convergência é o
local onde as velhas e as novas mídias colidem, onde mídia corporativa
e mídia alternativa se cruzam, onde o poder do produtor de mídia e o
poder do consumidor interagem de maneiras imprevisíveis”.
Para explicar a influência que a narrativa da teledramaturgia
exerce na sociedade brasileira, recorremos aos fundamentais
estudos de Maria Immacolata Vassallo de Lopes, como já pontuado,
especialmente considerando o seu olhar quando esclarece que
“abordar a telenovela como recurso comunicativo é identificá-la como
narrativa na qual se conjugam ações pedagógicas tanto implícitas
quanto deliberadas que passam a institucionalizar-se em políticas de
comunicação e cultura no país” (LOPES, 2009a, p. 32).
Para contextualizar os estudos do consumo/recepção
consideramos as direções dos trabalhos de Martín-Barbero (2004,
p. 240), especialmente, quando ele diz que a recepção é o espaço
relacional “dos conflitos que articulam a cultura, das mestiçagens que
tecem, das anacronias que a sustentam e, por último, do modo em que
trabalha a hegemonia e as resistências que mobiliza”. Dessa forma,
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(...) cultura não é apenas o que a sociologia chama de cultura,
que são aquelas atividades, aquelas práticas, aqueles produtos
que pertencem às belas artes e às belas letras, a literatura. Há
uma concepção antropológica de cultura que está ligada as
suas crenças, aos valores que orientam sua vida, à maneira
como é expressa sua memória, os relatos de sua vida, suas
narrações e também a música, atividades como bordar, pintar,
ou seja, alargamos o conceito de cultura. [...]. Com uma
noção de cultura diferente, começamos a entender que, se era
cultura, estava dentro da vida cotidiana. (MARTÍN-BARBERO;
BARCELOS, 2000, p. 157).

No que se refere à mediação no processo de recepção de
telenovela, Lopes (1996, p. 5) afirma que ela “deve ser entendida
como um processo estruturante, que configura e reconfigura tanto a
interação dos membros da audiência com os meios como a criação
por parte deles do sentido dessa interação”.
No que diz respeito a circulação de conteúdos por meio de
diferentes plataformas tomaremos como eixo condutor de nossa
investigação, Scolari (2004; 2008; 2013; 2016) quando salienta que
“[...] estamos lidando com novos processos de produção e consumo,
novas textualidades, novos atores e novas lógicas culturais. Por
exemplo, o conceito de ‘audiência’...” e Jenkins (2009, 2014, 2016)
quando diz “bem-vindo à cultura da convergência, onde as velhas e
as novas mídias colidem, onde mídia corporativa e mídia alternativa se
cruzam, onde o poder do produtor de mídia e o poder do consumidor
interagem de maneiras imprevisíveis” (JENKINS, 2009, p. 29).
Enquanto o paradigma da revolução digital presumia que o surgimento
de novas mídias iria substituir as antigas, “o emergente paradigma da
convergência presume que novas e antigas mídias irão interagir de
forma cada vez mais complexa” (2009, p. 33). Para o autor,
Convergência e conexão são o que impulsiona a mídia agora e
aquilo que assegura que a mídia seja importante em todos os
níveis, desde o mais micro e hiperlocal, até o mais macro. Se
a nossa sociedade é mediada, é por causa da convergência
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e da conexão, porque todos os aspectos das nossas vidas
são tocados pela mídia e porque mais e mais de nós temos a
capacidade de comunicar nossas ideias por meio de múltiplos
canais de mídia. (JENKINS, 2016, p. 216).

Outro autor que também enfatiza a importância das mídias
tradicionais no cotidiano do contexto social dos indivíduos é
Cannito (2010) quando é categórico ao afirmar que embora haja um
crescimento vertiginoso das chamadas novas mídias, a mídia televisão
já demonstrou que tem o poder de se adaptar e, quem sabe, seja a
mídia âncora na era da convergência. Ele ainda afirma que,
O que eu sei é que o conteúdo televisivo permanecerá – e
posso afirmar que terá mais audiência que qualquer outro tipo
de conteúdo audiovisual de qualquer outra mídia. Por um motivo
muito simples: a televisão visa às grandes audiências genéricas,
enquanto a internet e celular visam ao conteúdo segmentado
(CANNITO, 2010, p. 26).

Nesse contexto, Scolari (2016, p. 180) explica que “entre as
teorias generalistas, por exemplo, a economia política da comunicação
e cultura abrange a produção de comunicação, distribuição e processos
de consumo sem ignorar uma análise de bens culturais”. O autor ainda
acrescenta que “as teorias especializadas se concentram em um
aspecto ou processo de Comunicação particular e deixam os outros
fora do seu modelo explicativo”. Assim, no seu entender, tornando essa
abordagem mais clara:
Se nos baseamos nessa oposição entre as teorias generalistas
e especializadas, não vai demorar muito tempo para encontrar
a ecologia de mídia entre as matrizes: ela é uma teoria ampliada
que abrange, dependendo do teórico de escolha, quase
todos os aspectos dos processos de Comunicação, desde
as relações entre os meios de comunicação e da economia
até as transformações perceptivas e cognitivas sofridas pelos
indivíduos após serem expostos às tecnologias de comunicação.
Por outro lado, a ecologia de mídia não se concentra em um
meio em particular – é uma teoria que abrange todos os meios
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de comunicação social em todos os aspectos (SCOLARI,
2016, p. 180).

Nesse sentido recorremos à conceituação de que a tecnologia
pode ser vista também como cultura, como afirma Silverstone (2011).
E mais: observando a magia e o encantamento, percebemos que as
tecnologias da mídia são, “de fato, tecnologia de encantamento”,
estabelecendo “um poder considerável, para não dizer aterrador, em
nossa imaginação”. Compactuamos com autor quando diz que:
Nesse contexto, como também em outros, podemos começar a
ver a tecnologia como cultura: ver que as tecnologias, no sentido
que inclui não só (...) o quê, mas também o como e o porquê
da máquina e seus usos, são objetos e práticas simbólicos e
materiais, estéticos e funcionais. É também nesse contexto que
começamos a investigar os espaços culturais mais amplos em
que as tecnologias operam e que lhes dão tanto seu significado
como seu poder (SILVERSTONE, 2011, p. 50).

Com essas bases teóricas iniciais, cabe novamente pontuar
que nosso olhar se direciona por considerar os estudos que abordem
e considerem a perspectiva das mediações comunicacionais do
consumo e nos apoiem na construção reflexiva sobre o nosso objeto
de estudo de caso, a telenovela Carinha de Anjo, que articula em
sua dinâmica de circulação expressões crossmedia, bem como
possibilita identificar diferenciados modos de consumo midiático de
sua narrativa em telas diversas.

ESTUDO DE CASO: A TELENOVELA
CARINHA DE ANJO
Para a construção de nosso objeto, as mediações
comunicacionais da recepção/consumo da telenovela Carinha de
Anjo, suas visibilidades, circulação e apropriações complexas, exibida
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no canal YouTube, além do meio tradicional (televisão), buscou-se
identificar os tipos de experiência, comunicativa, cultural, estética e
social que emergem nesse contemporâneo lugar de assistência da
teledramaturgia e, ainda, compará-la com a experiência do espectador
que recepciona a trama ficcional pelo meio tradicional.
A narrativa televisiva de Carinha de Anjo, como já introduzido,
teve como público-alvo crianças e adolescentes. A narrativa da telenovela se passa em Doce Horizonte, cidade interiorana fictícia que une
o charme dos pequenos municípios com os atrativos de uma grande
cidade com empresas, centros comerciais, shopping e aeroporto. De
um lado, há os jovens antenados da era digital – Juju Almeida (Maísa Silva), uma das protagonistas, é estudante e vlogueira de 14 anos.
Adolescente totalmente conectada, é antenada, divertida, vidrada em
gatos, sonha em conhecer o Silvio Santos, está sempre alegre e em
busca de novas ideias para o seu canal, o vlogju2 e interage dentro da
ficção com o público-alvo da novela – e empresários do centro urbano, do outro lado estão os moradores de uma divertida e encantadora
propriedade rural. Dulce Maria Lários (Lorena Queiroz), de cinco anos,
é aluna de uma escola/internato de classe média alta, dirigida por uma
Madre Superiora (Eliana Guttman) que tem como missão manter a disciplina comportamental das crianças dentro de padrões disciplinares
tradicionais, por exemplo, distante das novas tecnologias. Logo, há
a proibição no internato de uso de celular, até mesmo dos país das
crianças quando as visitam.
Dulce Maria é filha única de Gustavo Lários (Carlo Porto), bemsucedido empresário da cafeicultura brasileira, e da mexicana Tereza
Rezende Lários (Lucero), mãe afetuosa de sábios conselhos, que
faleceu num acidente quando Dulce Maria tinha apenas três anos de
idade. Traumatizado com a tragédia, Gustavo deixou a filha em um
colégio interno católico rural e mudou-se para a Espanha. Durante dois
anos, viveu isolado da família.
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Figura 1 - Dulce Maria Lários (Lorena Queiroz), protagonista.

Fonte: SBT.

Na ausência do pai, Dulce Maria contou com o afeto e os
cuidados de Estefânia (Priscila Sol), prima de Gustavo (apelidada
por ela de “Tia Perucas”) que é cheia de estilo e personalidade. Sua
marca é o visual monocromático da cabeça aos pés, ou seja, da
peruca ao sapato, que reflete seu humor. Recebeu ainda a atenção
do Padre Gabriel (Alcemar Vieira), seu tio paterno, e de todas as
freiras e noviças do internato onde vive e estuda. Quase todas
as noites, Dulce Maria sonha com Tereza. Elas se encontram, em
seus sonhos, numa lúdica casa de bonecas. Lá, mãe e filha vivem
momentos mágicos, emocionantes, divertidos e a pequena Dulce
é sempre abastecida de afeto e conselhos.
No colégio, é querida por todos. Criativa nas aventuras, sempre
disposta a ajudar e, por isso mesmo, vive se metendo em encrenca e
arrumando confusão. É lá que ela recebe o carinho maternal da noviça
Cecilia (Bia Arantes), professora dedicada, protetora e zelosa. Também
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tem como parceira de travessuras a irmã Fabiana (Karin Hils), uma
noviça quase rebelde e engraçada que comanda o coral do colégio.
A saga de Dulce Maria começa quando Gustavo resolve voltar
para a cidade de Doce Horizonte e mostrar que cometeu um grande
erro ao se afastar da filha. Recuperado da depressão após a morte de
Tereza, ele retorna determinado a reconstruir a vida ao lado de Dulce
Maria. Para a surpresa de Estefânia (Tia Perucas) e Gabriel, ele não
volta sozinho. Nicole (Dani Gondim), a nova namorada, esbanja beleza,
porém nenhuma vocação para a maternidade. O que o empresário não
sabe é que Nicole só está interessada no status e dinheiro que pode ter
se casando com Gustavo. Haydee (Clarice Niskier), a mãe de Nicole, e
Flávio (Eduardo Pelizzari), o irmão, paparicam Gustavo e sonham em
se dar bem com a união do casal.
Dulce Maria rejeita a ideia de ver o pai casado novamente. Ela
tem medo que ele nunca mais se lembre da mãe dela. É nos braços
da noviça Cecília que Dulce Maria mais encontra segurança. É a única
“mulher feminina que sonha em ter como segunda mãe”, segundo ela.
Ao contrário de Nicole, com quem tem constantes desavenças e nenhuma afinidade. Dulce Maria gostaria que as noviças pudessem se casar.
Os conflitos e questionamentos sobre a vocação religiosa da bela
e doce Cecilia são constantes e, com o tempo, ela se vê dividida entre
a religião e seus sentimentos velados por Gustavo. Com a chegada de
Fátima (Rai Teichimam), irmã de Cecilia, a noviça recebe o incentivo
para deixar a vida religiosa e lutar por seu amor. Mas, essa decisão
não é nada fácil. Gustavo não consegue esconder o fascínio que sente
pela professora mais querida da filha desde o primeiro instante em que
a encontra. Mas ele sabe que não pode alimentar um amor proibido.
Não só pela resistência em assumir seus sentimentos, mas também
por outras mulheres que aparecem em sua vida. Já Cecília recebe uma
atenção especial de André (Bruno Lopes), o médico da cidade.
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Na casa de seu pai, Dulce Maria convive com os funcionários:
Silvestre (Blota Filho), o mordomo da família, e Franciely (Carol Loback),
a cozinheira indiscreta. Logo aparece Vitor (Thiago Mendonça), amigo
de Gustavo e chef de cozinha, que monta um food truck na cidade e
se encanta pela Tia Perucas. Vitor conta com o auxílio da governanta
Solange (Cristina Mutarelli), amiga de Silvestre.
No luxuoso prédio onde vive Gustavo, mora uma família divertida
e conectada que se aproxima de Dulce Maria. A adolescente Juliana
(Maisa Silva), como já informado a priori, é vlogueira, fã de tecnologia e
tem um canal na internet, no site de vídeos Youtube, que atrai milhões
de acessos e visualizações, o “Vlog da Juju” (https://www.youtube.com/
vlogju2). Seu irmão, Emílio (Gabriel Miller), adotado, torna-se grande
amigo de Dulce Maria. E ambos são filhos de Rosana (Angela Dippe),
síndica do condomínio, moderna e despachada, que anda pela cidade
com seu triciclo motorizado nada discreto. Seu jeito irreverente encanta
o delegado Peixoto (José Rubens Chachá), responsável, junto com
seu fiel escudeiro, o policial Ribeiro (Carlos Mariano), por resolver os
casos policiais que aparecem na cidade.
Nesses dois anos de isolamento do pai de Dulce Maria, a
empresa de Gustavo, Rey Café, ficou sob os cuidados do amigo e
diretor jurídico, Cristóvão (Guilherme Gorski). Ele é apaixonado por
Estefânia, o que desperta ciúme na secretária dele, Silvana (Silvia
Franceschi). Como toda garotinha, Dulce Maria tem grandes amigas
no internato. As mais próximas são Adriana (Marianna Santos), Duda
(Maria Eduarda Silva), Valentina (Valenthina Rodarte) e Lúcia (Helena
Luz). Mas, uma dupla da pesada não se conforma com o carinho e
atenção que Dulce recebe das noviças e não aceita sua liderança.
Bárbara (Renata Randel) e Frida (Sienna Belle) provocam Dulce Maria,
criando situações que possam complicar sua vida no colégio, com o
intuito de prejudicá-la.
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No internato, Dulce Maria também encontra carinho e alegria na
família do caseiro Inácio (Eddie Coelho) e sua esposa Diana (Camilla
Camargo). Casal batalhador que cria os dois filhos com humildade e
muito orgulho. O mais velho, Zeca (Jean Paulo Campos), está com
catorze anos e é fruto do casamento anterior de Inácio. É um garoto
doce que sonha em fazer sucesso como cantor de música sertaneja.
Zé Felipe (Leonardo Oliveira), o caçula, tem seis anos. É elétrico e
criativo, o mais bagunceiro da casa. Com a contratação do jardineiro
Pascoal (Camilo Bevilacqua) pela Madre Superiora, a família aumenta,
já que ele se torna um avô postiço da garotada63.
Vale salientar, nesse contexto da telenovela que as novas
tecnologias da internet trouxeram para emissora de TV, o SBT tem a
possibilidade de interagir de forma virtual com seus públicos-alvo.
Essa interação via de regra é conduzida e estimulada pela personagem
de Maisa Silva, a famosa vlogueira Juju Almeida. A estratégia de fazer
com que a personagem da trama dialogue na internet com o público
da telenovela foi um sucesso entre os telespectadores e os internautas.

63 Fonte: Disponível em: https://observatoriodatelevisao.bol.uol.com.br/critica-de-tv/2017/08/
com-carinha-de-anjo-sbt-aprimora-sua-teledramaturgia-infantil- acessado em ago. de 2017.
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Figura 2 - Maisa Silva, a famosa vlogueira Juju Almeida.

Fonte: SBT.

Apostando em estratégias crossmedia, o SBT trouxe essa
personagem da ficção para a realidade, antes mesmo da estreia oficial
de Carinha de Anjo na TV. Criou perfis reais (@vlogju2) para Juju nas
principais plataformas digitais (Twitter, Facebook, Instagram e Youtube)
com a proposta de interação da personagem com os seguidores. O
canal de Juju no Youtube resultou em um grande sucesso: são mais
de 36 milhões de visualizações dos vídeos e 1,3 milhão de inscritos.
O amor envolvendo o pai de Dulce Maria, Gustavo e Cecilia,
que passa ser ex-freira, é o que se pode reconhecer como mais
tradicional folhetim, garantiu o sucesso de audiência da telenovela na
TV, assim como grande repercussão nas redes sociais. No YouTube,
além dos capítulos disponibilizados no próprio canal do SBT, há os
vídeos especiais como clipes musicais no canal da personagem Juju.
Entre os videoclipes com maior número de visualizações está o “Rap
da Água”, da personagem Juju, que angariou 16 milhões de views. A
sequência de cena mais vista de um capítulo da telenovela é a que
Dulce é enganada por Bárbara e Frida e se acidenta no capítulo 112.
São impressionantes 10 milhões de visualizações.
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O que trazemos na sequência é uma tentativa de exemplificar,
por meio de coleta de dados, os “achados” em números de
visualizações, curtidas (gostei e não gostei) e comentários dos
capítulos exibidos no YouTube, que tiveram como destaques o
casamento de Cecília e Gustavo, a saber:
Dia 05 fev. 2018 – Capítulo 316 – Chegou o dia do tão esperado
casamento do casal protagonista, a ex-freira Cecília e com empresário
proprietário da empresa “Rey Café”, Gustavo (pai de Dulce Maria –
a “Carinha de Anjo). O capítulo foi todo dedicado aos preparativos
e início da cerimônia. (...). Visualizações (1.534.242); Curtidas (45 mil
“Gostei”, 1 mil “Não Gostei”); Comentários (3.703).
06. fev. 2018 – Capítulo 317 – Os convidados começam a chegar
no colégio para o casamento. O coral das noviças canta durante a
entrada dos padrinhos e madrinhas. No altar montado no jardim do
colégio o casal faz os votos de amor antes do beijo de recém-casados.
(...). Visualizações (1.917.066); Curtidas (53 mil “Gostei”, 913 “Não
Gostei”); Comentários (3.705).
07. fev. 2018 – Capítulo 318 – Gustavo e Cecília propõem o brinde
do casal durante a festa. A Madre Superiora também faz um discurso
para o casal e diz para Cecília que aprendeu muito sobre amor e fé
com ela. Juju grava um depoimento especial com os convidados do
casamento para o casal. (...). Cecília joga o disputado buquê da noiva
e os noivos vão embora sob chuva de arroz para a lua de mel que
acontecerá em Bariloche, na Argentina. (...). Visualizações (1.373.546);
Curtidas (38 mil “Gostei”, 1 mil “Não Gostei”); Comentários (2.708).
08. fev. 2018 – Capítulo 319 – Gustavo faz vários vídeos com
celular dele com Cecília, que nunca viajou de avião. O casal chega
ao destino, Bariloche, Argentina, que neva. Cecília fica encantada
com a beleza do lugar. (...). Visualizações (1.386.005); Curtidas (29 mil
“Gostei”, 1 mil “Não Gostei”); Comentários (2.649).
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09. fev. 2018 – Capítulo 320 – Na lua de mel, Gustavo apresenta a
culinária típica da região de Bariloche para Cecília, que fica encantada
com o sabor. Cecília e Gustavo fazem compras no comércio local. (...).
Visualizações (1.104.106); Curtidas (34 mil “Gostei”, 998 “Não Gostei”).
Comentários (2.775).
Verificando os dados coletados, foi possível detectar que
a recepção/consumo da narrativa crossmedia teve um número
expressivos de interações e compartilhamentos e que lançou mão
do “recurso comunicativo”, especialmente, demarcado pelas
discussões edificadas pelos comentários dos internautas. Observouse que último dispositivo para comunicação é muito frequente no
período de uma semana, isso significa dizer que este recurso de
comunicação não é só ativado durante a exibição da telenovela
pelo meio tradicional, a televisão, ele se faz presente nas diversas
plataformas, como o Youtube focalizado neste trabalho. Não temos
dúvidas de que a proximidade telenovela brasileira com a realidade
do cotidiano da nação traz uma função pedagógica que transcende
para o contexto social como cultura, isto é, como uma narrativa da
nação que pauta debates e interações sociais.
Com relação ao consumo/recepção da narrativa no YouTube
consideramos as direções dos trabalhos de Martín-Barbero (2004,
p. 240), especialmente, quando ele diz que a recepção é o espaço
relacional “dos conflitos que articulam a cultura, das mestiçagens que
tecem, das anacronias que a sustentam e, por último, do modo em que
trabalha a hegemonia e as resistências que mobiliza”
Para tornar esse ponto mais elucidativo, tomamos como
base a conceituação de Baccega (2000-2001, p. 21) no campo da
comunicação/educação quando a autora indica que “o desafio,
hoje, é a interpretação do mundo em que vivemos, uma vez que as
relações imagéticas estão carregadas da presença da mídia”. Já no
que se refere à mediação no processo de recepção de telenovela,
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Lopes (1996, p. 5) afirma que ela “deve ser entendida como um
processo estruturante, que configura e reconfigura tanto a interação
dos membros da audiência com os meios como a criação por parte
deles do sentido dessa interação”. Para Baccega, “a recepção, como
ato cultural, desempenha importante papel na construção da realidade
social”. Ela ainda acrescenta que,
Daí a importância de seu estudo. Através destes estudos
podemos descobrir quais são os processos reais que resultam
do encontro dos discursos dos meios de comunicação
apropriados (transitoriamente) ou incorporados (com
permanência na cultura) pelos sujeitos-receptores imersos em
suas práticas culturais (BACCEGA, 2000-2001, p. 30).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Avaliando que a televisão continua sendo o meio mais tradicional
de assistir a teledramaturgia no Brasil, implica dizer que este tipo de
ficção não deixa de ser um porto seguro construído pelo imaginário e
uma fiel representante de “narrativa da nação” (LOPES, 2009a) tanto
no espaço privado quanto no espaço público, virtual ou não, quando
se leva em conta que a teledramaturgia brasileira é identificada como
produto cultural, está inserida no cotidiano da sociedade e pode ser
vista como gatilho para acionar conversações e interações socais. Ou
seja, a telenovela brasileira traz no seu contexto narrativo um grande
condutor para a cultura, não importando o espaço/lugar (plataforma
ou meio) onde é exibida, nem o tipo de tecnologia ou os caminhos
que percorre para chegar ao público receptor/consumidor, mas
também pode ser (ou não) neutralizada por outras narrativas de mídias
personalizadas disponíveis na contemporaneidade.
De antemão, acrescentamos que levamos em conta que
“narrativas imagéticas” exibidas no canal YouTube, também podem
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ser consideradas um fio condutor capaz de pautar conversações,
mesmo com a presença de outras plataformas no mesmo ambiente.
Para tanto, nos associamos mais uma vez com Martín-Barbero quando
ele afirma que, desde o princípio, a imagem foi ao mesmo tempo meio
de expressão, de comunicação e, da mesma forma, de adivinhação e
iniciação, de encantamento e cura. “Mais orgânica do que a linguagem, a
imagística procede de outro elemento cósmico, cuja mesma alteridade
é fascinante”. (MARTÍN-BARBERO, 2004, p. 16).
Se por um lado as novidades tecnológicas continuam
se incorporando à comunicação e aos meios que se afirmam
numa velocidade avassaladora, por outro lado, a sociedade
contemporânea na sua ânsia de vencer barreiras, no tempo e no
espaço, quer mais eficácia. No mundo globalizado, a televisão, na
sua forma mais dinâmica e universal faz uma verdadeira regência
de todas as unidades e possibilidades discursivas para administrar
sentidos que trafegam entre objetividades e subjetividades. Sabendo
que a comunicação implica trocas simbólicas entre as partes
envolvidas no jogo midiático, continuaremos buscando entender
pelo desenvolvimento deste estudo como esses significados são
construídos, como é o seu processo de formação quando eles estão
em suportes midiáticos emergentes como as plataformas midiáticas
ofertadas pelas tecnologias da internet, como o YouTube. Contribuir
para desvendar essa teia é, em fim, o que pretendemos realizar em
estudos futuros, com a edificação de uma pesquisa etnográfica.
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INTRODUÇÃO64
As profundas mudanças engendradas nas relações entre
produção e consumo de bens e serviços, especialmente a partir da
Revolução Industrial e do início da era moderna, têm sido objeto de
estudo e tema de criação artística para importantes pensadores,
críticos, escritores, e outros agentes dos mundos cultural e intelectual
contemporâneos. Seria ocioso retomar e arrolar aqui a série de
autores e obras que progressivamente vieram a promover a expansão
do conhecimento sobre o tema, haja vista que tal histórico pode ser
acessado a partir de registros como os de Don Slater (2002), Zigmund
Bauman (2008), Gisela Taschner (2010) e Rocha, Frid e Corbo (2016),
especialmente no primeiro capítulo (“A escuridão e as luzes”), do
livro recentemente publicado, “O paraíso do consumo: Émile Zola, a
magia e os grandes magazines”.
Cabe-nos, contudo, destacar o marcante fenômeno da virada
histórica na leitura do consumo, ao passar de prática “naturalmente”
decorrente e meramente tributária da esfera da produção – muitas vezes
e segundo diversas tradições considerado condenável e banalidade
imoral –, para um outro enfoque que lhe atribui centralidade na vida,
identidade e subjetividade do sujeito contemporâneo (BACCEGA,
2011). Neste contexto, o estudo da representação e do imaginário
cotidiano do advento das grandes lojas de departamento traz à
tona tempos, processos, eventos e transformações socio-históricas
e culturais que permitem a reflexão e a análise sobre os motores de
mudanças decididamente relevantes como: i) a expansão do espaço
social conquistado e progressivamente ocupado pelas mulheres; ii)
a conversão do ato de comprar em atividade prazerosa, diletante
64 Trabalho originalmente apresentado no Grupo de Trabalho 08 – Comunicação, Educação
e Consumo do 7º Encontro de GTs de Pós-Graduação - Comunicon, realizado nos dias 10
e 11 de outubro de 2018.
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e moralmente aceita, mesmo quando realizado em público; iii) a
consolidação de uma nova classe média internacional, com seus novos
padrões, hábitos, preferências e valores materiais e simbólicos, e iv)
a transformação radical das relações e articulações entre as esferas
da produção, circulação e consumo de mercadorias, cada vez mais
pautadas pelas racionalidades e eficiências das ciências econômicas
e administrativas e pelas estratégias mercadológicas da propaganda,
da publicidade e do marketing.
A série teleficcional britânica Mr. Selfridge (2013-2016), criada
por Andrew Davies, tem como núcleo temático a romantização da vida
do empresário norte-americado Harry Gordon Selfridge (1858-1947),
em suas ousadias e peripécias empreendedoras para criar e gerir, no
início do século XX, no West End londrino, a loja de departamentos
que veio a ser batizada com o seu nome: Selfridge’s. A produção
foi baseada na biografia do protagonista conforme escrita por Lindy
Woodhead, que veio a ser publicada, em 2007, no livro Shopping,
seduction & Mr. Selfridge (WOODHEAD, 2013). A autora já era, então,
internacionalmente conhecida por seus trabalhos em agências
publicitárias de moda e varejo de luxo, bem como por escritos que
retrataram a vida e a obra de grandes personalidades deste universo,
como Helena Rubinstein e Elizabeth Arden.
Mr. Selfridge foi composta por quatro temporadas de dez
capitulos cada, exibidas na Inglaterra entre 6 de janeiro de 2013 e 11
de março de 2016, pelo ITV Studios Global Entertainment, de Londres.
Desde então, já foi comercializada e exibida em mais de 25 países dos
diferentes continentes, incluindo o Brasil. Trata-se de uma série narrada
em tom de marcado otimismo, com ritmos e movimentos modulados e
envolventes, às vezes lembrando um espetáculo musical de passos e
compassos bem estruturados, típicos do cinema hollywodiano do pósguerra. A atitude empreendedora, decididamente enérgica, inovativa
e vitoriosa da personagem principal é destacada ao extremo e seu
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imenso poder de persuação e liderança sempre contamina o ambiente,
transformado a todos em agentes cooperadores a orbitarem no entorno
do magnetismo pessoal de Harry Selfridge. Embora a proposta narrativa
mantenha certas e reconhecíveis vinculações com traços biográficos
verídicos do protagonista, obviamente se pode enxergar nela exagero,
redução e simplificação, fenômenos, aliás, perfeitamente necessários
e coerentes com os propósitos folhetinescos das séries teleficcionais
características da televisão comercial contemporânea.
A loja de departamento de Selfridge – originalmente denominada de Selfridge’s e posteriormente tendo seu nome simplificado para
Selfridges, sem apóstrofe – é retratada em poucos espaços cenográficos, entre os quais se destacam a área de vendas interna do piso
térreo, com seus indefectíveis balcões expositores, elevadores e mulheres ascensoristas perfeitamente uniformizadas – uma das marcas
históricas registradas deste magazine –, o restaurante, o ateliê dos
vitrinistas, os escritórios administrativos principais e, obviamente, a
vista externa e pública das suas internacionalmente famosas vitrines.
Em raras oportunidades – como no casamento da primogênita de
Harry Selfridge –, será mostrado também o terraço superior de cobertura do edifício, que adquiriu notável atenção e admiração da opinião
pública inglesa por conter, entre outros inúmeros atrativos, um autêntico campo de golfe. Em alguns poucos momentos, também, será
possível visualizar e adentrar o espaço interno de serviços, o back
estage da cena midiática selfridgiana, incluindo aí as áreas funcionais
de carga, descarga, depósitos e movimentação de mercadorias e
suprimentos do grande magazine.
Embora fosse prática comum às lojas de departamento da
época a oferta de estruturas internas para serventia e acomodação dos
funcionários – como refeitórios, alojamentos, dormitórios, banheiros
e equipamentos coletivos afins, que faziam com que as lojas se
assemelhassem a verdadeiras fábricas –, Selfridge efetivamente
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foi um grande inovador neste campo das relações do trabalho, ao
romper decididamente com tais práticas. De fato, tanto em seu grande
magazine londrino, quanto nas 11 filiais que veio a abrir posteriormente
pelo interior da Inglaterra, não foram ofertadas essas comodidades,
nem tampouco foi exigido tal tipo de relação funcional com seus
empregados, como era prática usual de seus concorrentes.

LES GRANS MAGAZINES
E A TRANSFORMAÇÃO DO CONSUMO
Entre as grandes inovações socioeconômicas e culturais que
marcaram a modernidade florescente do século XIX e, em grande
parte, decorrente da revolução industrial, os magazines, ou lojas de
departamentos – ao par das grandes exposições internacionais –
foram responsáveis pela profunda alteração das paisagens urbanas
e estruturação das culturas do consumo, como hoje as conhecemos.
Tanto as grandes exibições – que traziam as mais atraentes novidades
nos campos da agricultura, indústria, artes e comércio (AGEORGES,
2006) – quanto os novos formatos comerciais e estéticos das lojas
respondiam por novas instâncias pedagógicas do consumo e
das práticas cotidianas, especialmente para as então nascentes
massas populares metropolitanas, ávidas por novas formas de
existência urbana, nas quais vislumbrassem novas possibilidades de
representação e simbolização de si mesmas.
As grandes lojas de departamento floresceram em Paris, com
a implantação do Le Bon Marché (fundado em 1852, por Aristide
Boucicaut, pioneiro no segmento), Louvre (1855), Le Printemps (1865)
e Galleries Laffayete (1893) e, em Londres, especialmente a partir da
segunda metade do século XIX, com o surgimento da Harrod’s (1839)
e, posteriormente da Selfridge’s (1909). Constituíram-se em iniciativas
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comerciais importantes e arrojadas também em território norteamericano, principalmente em Chicago (Marshall Field’s, em 1852), em
Nova York (Macy’s, em 1858 e Lord & Taylor, em 1826) e na Philadelphia
(Wanamaker’s, em 1902) e (TASCHNER, 2010; WOODHEAD, 2012;
ROCHA; FRID; CORBO, 2016).
Entre as fascinantes inovações trazidas pelos grandes magazines, estavam os novos formatos de arranjo e exposição das mercadorias, que abandonavam o apagamento a que elas estavam relegadas para detrás dos antigos balcões tradicionais, para ganharem
espaço próprio e versátil, em atraentes e vibrantes vitrines e displays,
nos quais podiam ser livremente admiradas e tocadas pelo público
(LEACH, 1993). A série teleficcional Mr. Selfridge didaticamente mostra,
já no capítulo inicial da sua primeira temporada a ousadia de Selfridge ao romper com esses padrões tradicionais de exposição e venda
de mercadorias no interior das lojas.Uma das personagens principais
da narrativa (Ms. Towler), trabalha em uma loja que comercializa luvas
masculinas e não está autorizada a expor os produtos ao livre toque,
apreciação e experimentação dos fregueses. Selfridge então a provoca e incentiva a fazê-lo, disponibilizando o estoque ao seu toque e
experimentação direta, o que causa escândalo, ira e desconforto aos
superiores da jovem lojista e que acaba por resultar na sua demissão.
O feito é, posteriormente, compensado pela contratação da vendedora
pela loja de Selfridge e pela oferta de um par de luvas vermelhas, que
tanto havia encantado e seduzido a moça, na oportunidade em que
teve o seu primeiro contato com o protagonista da série.
De fato, o comércio no interior dos grandes magazines trouxe
importantes inovações na relação entre a produção e o consumo,
entre vendedores e clientes, estabelecendo novas possibilidades
estéticas e experimentais com as mercadorias e, entre elas, a
possibilidade do toque e experimentação sem o compromisso efetivo
da compra. A exposição explícita dos preços das mercadorias, em

s u m á r i o

189

etiquetas estrategicamente dispostas, eliminou o contrangimento da
não aquisição dos produtos e o eventual desconforto da clientela,
conferindo autonomia ao cliente em relação a vendedores e
atendentes (CHANEY, 1983; TASCHNER, 2010).
Com as grandes lojas de departamento, inauguraram-se,
também, novos formatos de relacionamento social demarcados
não apenas pelo florescente prazer e diversão no ato de comprar,
mas também de oportunidades de emprego, ascenção social e
consumo, especialmente para mulheres de condição socioeconômica inferior. Conforme ilustrado na série teleficcional ora analisada, vendedores, servidores, garçons, ajudantes e funcionários em
geral encontraram nas suas novas ocupações a oportunidade de
adquirirem melhores condições de existência, aprendendo sobre
novos produtos e sobre as formas de consumí-los, aderindo a novos hábitos e práticas de consumo, podendo exercer, de fato, uma
de suas maiores aspirações sociais: distanciar-se o mais rápida e
intensamente possível do proletariado e de suas miseráveis condições de vida nas fábricas e nas minas.
Imbuído do seu papel socioeconômico de reconfiguração
do consumo enquanto atividade lúdica, os magazines assumirão,
gradativa e progressivamente, a organização e promoção de
performances espetaculares, como forma de conquistar e reter a
atenção de público e clientela. Harry Selfridge, conforme fartamente
mostrado ao longo da série teleficcional, se revelará verdadeiro
mestre na arte da promoção das conjunções e confluências entre os
mundos das artes, dos esportes, das aventuras e do comércio. Atrizes,
coristas, atletas e celebridades serão frequentemente convocados a
exibirem-se, circularem pelos espaços internos e frequentarem a loja,
servindo, inúmeras vezes, de tema e inspiração para a decoração
temática das vitrines e espaços comerciais internos. Com Selfridge,
sua loja se transforma em um grande palco midiático. No segundo
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capítulo da primeira temporada, a personagem chega a remontar, em
partes, no próprio interior da loja, o aeroplano utilizado pelo intrépido
aviador francês Louis Blériot (1872-1936), em sua notável e inédita
aventura de transpor, em uma aeronave mais pesada que o ar, o
Canal da Mancha, em 1909.

SELFRIDGE’S: ORIGEM E DESTINO
DE UMA GRANDE LOJA DE DEPARTAMENTOS
A loja de departamentos de Harry Gordon Selfridge, situada
na Oxford Street, em Londres, inaugurou com grande estardalhaço,
ao som de trombetas, em 15 de março de 1909, no contexto de uma
grande celebração do varejo que, conforme noticiavam os jornais
Daily Express e o Standard, faziam-na coincidir com a celebração do
jubileu de 60 anos do grande magazine Harrods e com a liquidação
anual de primavera, em torno da qual se aglutinava a maior parte das
lojas de artigos femininos do West End londrino (RAPPAPORT, 2004).
Assim como já acontecia em Paris, a intensificação da importância das
compras em lojas de departamentos tornava-se um acontecimento
essencialmente focado na excitação e no prazer do público feminino.
Selfridge entendia e manipulava fartamente essa “nova era
das compras”, explorando estilo arquitetônico deslumbrante e
favorável, estratégias de marketing ainda então incipientes e técnicas
de exposição de produtos inovadoras. Sua loja, em seu máximo
esplendor, ergueu-se em “oito andares, 24 mil metros quadrados
de área, nove elevadores para passageiros e cem departamentos”
(RAPPAPORT, 2004, p. 161). Mas seu atrativo principal e que se tornará
sua verdadeira marca registrada serão as vitrines, provocadoras de
um progressivo e crescente fascínio, conforme veremos em tópico
que exploraremos à frente.
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Muitos estudiosos do fenômento do consumo neste período
são unânimes em apontar que o grande deslocamento operado
no comércio de varejo deu-se na transposição – com notável e
imprescindível apoio da publicidade na mídia, especialmente da
impressa – da concepção do consumo indulgente e moralmente
condenável da era vitoriana, para um outro olhar, legitimador do prazer
das compras, construído sobre novos parâmetros de respeitabilidade,
autorrealização e independência feminina (RAPPAPORT, 2004). O
consumo adquiria, assim, expressão pública da busca pela excitação,
saciedade, divertimento e renovação dos desejos e da sensualidade,
livre da execração e da condenação moral.
Evidentente, o empresário Harry Selfridge não representa per se
a inovação do mercado de consumo, que, aliás, já decorria de uma
série de transformações socioculturais que tinham lugar em muitos
tipos de estabelecimentos – hoteis, restaurantes, teatros, exposições,
clubes entre outros – desde final da década de 1860. Em realidade,
o vigor da sua experiência decorreu de sua notável capacidade de
promover a construção de uma nova narrativa social sobre o prazer do
consumo, estimulando, de múltiplas formas, a sua cultura.
Selfridge também não se construiu a si mesmo unicamente a
partir da sua experiência londrina. Ao contrário, acumulava um quarto
de século de trabalho nesta direção em território norte-americano. Mais
especificamente, ele tinha sido homem importante da loja Marshall
Field’s, de Chicago, antes de desembarcar em território europeu. Nas
suas investidas anteriores, Selfridge já havia aprendido a apostar na
“decoração luxuosa, arquitetura, comodidades e entretenimentos,
assim como publicidade extensiva” (RAPPAPORT, 2004, p. 159) para
redefinir o modo como os clientes se entregavam às suas compras,
elevando-as a verdadeiros acontecimentos sociais e culturais. Em
Londres, as lojas de departamento da era eduardiana constituíam-se,
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via de regra, em transformações de armarinhos e mercearias fundadas
em meados do século XIX (RAPPAPORT, 2004, p. 159).
Segundo estudos de Rappaport (2004, p. 160), “no fim de 1909,
apenas algumas poucas lojas londrinas aproximavam-se do tamanho,
dos serviços e do sensacionalismo da norte-americana Marshall Field’s
ou da Le Bon Marché parisiense”. A predominância ainda era das lojas
de pequena escala e tom excessivamente sofisticado e aristocrático,
ainda longe de um mercado de massa que já se desenhava nas
principais metrópoles da época. Tais equipamentos comerciais não
se mostravam capazes de oferecer as sensações de prazer, desfrute,
fantasia e entretenimento que começavam a fazer o gosto não apenas
das elites, mas também de parcelas cada vez maiores de representantes
da classe trabalhadora.
As grandes lojas de departamento sobreviveram a grandes
acontecimentos e transtornos políticos e econômicos de grande
monta, especialmente a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), o
grande crash da Bolsa de Valores de Nova York e a crise internacional
decorrente (1929-1933) e a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).
O empresário Harry Gordon Selfridge vivenciou pessoalmente todos
esses impactantes momentos e a eles sobreviveu, tendo, em inúmeras
oportunidades, sabido aproveitar-se das oportunidades surgidas com
as carências, carestias, desabastecimentos e desafios decorrentes
desses infortúnios coletivos e internacionais.
A série teleficcional Mr. Selfridge concentra-se, especialmente,
na narrativa dos fenômenos associados aos impactos sentidos na vida
cotidiana e política inglesa, em decorrência da deflagração da Primeira
Guerra Mundial. Neste contexto, destaca o emprego das mulheres na
substituição dos homens que marcharam para as frentes de batalha,
mesmo nas funções mais rudes e pesadas do trabalho no interior da
loja de departamentos, como a movimentação manual de cargas e
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a direção de veículos automotores, prática ainda não usual para o
público feminino, entre outras ocupações.
Em parte relevante dos capítulos constituintes das suas
segunda e terceira temporadas, mostra as reações, articulações,
decisões e mazelas sofridas pelos soldados ingleses, aliados e suas
famílias, não apenas na partida, mas especialmente na adaptação
após o regresso da guerra. Se as referências à obra de Walter
Benjamin (1991) já eram reconhecíveis desde o início da série, na
representação das transformações da vida urbana, a partir da sua
acurada análise da vida parisiense no século XIX, nestas temporadas
posteriores adquirem centralidade narrativa decisiva, especialmente
quando tratam da incomunicabilidade das experiências vividas pelos
soldados no interior da guerra, como em “O Narrador: considerações
sobre a obra de Nikolai Leskov” (1994).
Após 32 anos à frente de sua empresa, Harry Gordon Selfridge
deixou a sua presidência, em 1941 e morreu seis anos depois, em
decorrência de uma pneumonia, já tendo perdido, por sua incontinência
nos gastos pessoais e exibições públicas de seu status e distinção
social, a maior parte de sua lendária fortuna.

AS VITRINES DA SELFRIDGE’S:
DESLUMBRAMENTO, MAGIA E SEDUÇÃO
Usualmente, pode se definir a vitrine como um espaço particular,
envidraçado, no interior de uma loja, ou demarcando um espaço de
comunicação entre o interior e o exterior, seja este último a rua urbana
ou o corredor de um shopping center e similares. Sua função primordial
é demonstrar, promover e despertar a curiosidade e interesse dos
potenciais consumidores pelos produtos ali expostos, processos
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a partir dos quais contribui para a construção comunicacional dos
valores, propostas e identidade da própria loja.
Embora a origem da vitrine se reporte à antiga Mesopotâmia
e ao Egito, sua efetiva consolidação como elemento semiótico e
constitutivo da vida cotidiana e da subjetividade do individuo urbano
se dá no contexto da modernidade parisiense, do século XIX, conforme
já destacado por pensadores como Walter Benjamin (1985) e artistas
como Baudelaire e Émile Zola, entre outros. Por esse motivo, optamos
por manter e sustentar a grafia francesa desse elemento comunicativo
e mercadológico (vitrine), ao invés de utilizarmos sua tradução para a
língua portuguesa falada e escrita no Brasil: vitrina.
O vitrinismo – arte e técnica de organizar, montar e gerir vitrines
– adquiriu, ao longo do tempo, notável nível de especialização
tecnológica e profissional, sendo atualmente denominada de visual
merchandising. Embora na maior parte da literatura disponível sobre o
tema, desde o início do século passado (BAUM, 1900), a ênfase recaia
sobre os aspectos de diagramação, programação visual, combinação
de cores, cenografia, iluminação, uso e combinação de materiais e
texturas, entre outros elementos afins, há que se ressaltar sua dimensão
comunicacional, processo no qual o papel desempenhado pelos
consumidores/receptores se torna não apenas relevante, mas decisivo
na produção social dos sentidos e valores atribuíveis às mercadorias
expostas (GREGOLIN, 2004), seus usos e hierarquias no espaço
da vida cotidiana. A vitrine possui, portanto, uma linguagem e uma
dimensão discursiva próprias, que para além das funções informativas/
cognitivas e comunicativas/persuasivas, incorpora outras como as
funções estética e poética (BIGAL, 2001; DEMETRESCO, 1985, 1990).
Em sua saga empreendedora e comercial, Harry Selfridge
soube, como ninguém, se fazer valer das vantagens de uma arquitetura
magnificente e arrojada, na qual as 21 imensas e teatrais vitrines públicas
de vidro laminado, cobertas de cortinas de seda, tornaram-se as peças
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mais emblemáticas. Como parte de uma transformação cultural mais
ampla, a loja de departamento passou a constituir-se como “instituição
social e cultural para as mulheres” (RAPPAPORT, 2004, p. 164), na qual
os consumidores construíam-se como deslumbrados expectadores de
imagens agenciadas com maestria persuasiva até então desconhecida
do público. Ao teatro, somavam-se o cinema, os jornais e revistas, os
cartazes urbanos como mídias agenciadoras das imagens, signos e
sentidos em prol da promoção dos desejos de consumo. Neste contexto,
o vitrinismo e o vitrinista profissional ganham novo status social em sua
busca obsessiva dos dramáticos efeitos teatrais capazes de encantar
e seduzir uma clientela atônita, desejosa e crescentemente insatisfeita.
Na série teleficcional Mr. Selfridge personagens relevantes da trama
compõem casal de vitrinistas da loja de departamentos (Henry Leclair,
vivido pelo ator Grégory Fitoussi e Agnes Towler, interpretada pela
atriz Aisling Loftus), que revezam e alternam, ao longo da narrativa,
diferentes papéis e hierarquias ligadas à criação artística da decoração
dos espaços comerciais, tanto internos quanto das vitrines, sempre
muito destacadas e relevantes no desenrolar da série.
As vitrines constituiram-se, na passagem do século XIX para o
XX, relevantes mediadoras entre a rua e o interior das lojas, articulando
significados entre as mercadorias e a clientela, entre as esferas da
produção e do consumo (ROCHA; FRID; CORBO, 2016), ao mesmo
tempo em que se tranformaram em integrantes definitivos do espaço
urbano (BIGAL, 2001; DEMETRESCO, 1985, 1990). As lâminas de
vidro cuidadosamente planejadas serviram, desde então, à proposta
da criação da magia envolvente e deslumbrante para a exposição dos
bens e para o despertar do desejo e da imaginação dos consumidores.
Perfeitamente ciente desse potencial das vitrines, Selfridge soube
transformá-las em produto em si mesmo, em espetáculo permanente,
mantendo suas luzes acessas diariamente até o horário da meianoite, o que contribuía para provocar deleite, visitas programadas,
entretenimento e diversão ao público londrino (RAPPAPORT, 2001).
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Desde a inauguração da sua loja de departamentos, Selfridge
soube manter o encantamento e o deslumbramento tanto do público
quanto da mídia em relação a suas esplendorosas e luxuosas vitrines,
que segundo depoimentos de jornalistas da época, “exerciam
com seus jogos de luzes e sombras ilusão e fascínio, sugerindo a
apresentação de grandes peças teatrais” (RAPPAPORT, 2004, p. 161).
Entre os elementos de deslumbramento e encanto, destacavam-se
os cenários de fundo, delicadamente pintados, objeto de grande
dedicação e planejamento por parte dos vitrinistas da Selfridge’s,
tanto quanto de admiração, respeito e conivência por parte da mídia,
apontando para o crescente estreitamento das relações entre o
comércio varejista e o jornalismo de massa (RAPPAPORT, 2004).Para
a mídia, segundo os estudos de Rappaport (2004, p. 162), as vitrines
da Selfridige’s criavam “uma nova paisagem visual, na qual a rua
havia sido transformada em um teatro e a multidão, em um público
de uma dramático desfile de moda”.
Cabe destacar, porém, que a ação drasticamente inovadora
de Selfridge não se limitou aos requintes da sedução e influência
estética das visualidades. Muito mais do que isso, o empresário
alinhou-se à promoção do ato de comprar como um passatempo
moralmente aceito e socialmente respeitável e um entretenimento
excitante e prazeroso, especialmente para o público feminino e
burguês da Inglaterra eduardiana. Em uma cena memorável da série,
a sr.ª Crabb – esposa do gerente financeiro da loja – comenta ao
entrar pela primeira vez para fazer compras na Selfridge’s durante a
sua primeira experiência de liquidação: “Sinto-me uma aventureira” e
logo mais à frente, ao ser apresentada a Harry Selfridge: “Comprar é
bom, não é mesmo Mr. Selfridge?”.
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SELFRIDGE E A MÍDIA
Entre as notáveis inovações introduzidas por Selfridge no
varejo londrino, o uso espetacularizado da publicidade e da mídia
merece destaque. Suplantando tudo o que até então havia sido
pensado e usado pelas tradicionais e conservadoras lojas vitorianas e
eduardianas, o empresário trouxe para Londres o que de mais ousado
se praticava na Filadélfia, pelo empresário Mr. John Wanamaker e
que tanto despertava a inveja dos donos de jornais e gerentes de
publiciade ingleses. Nos Estados Unidos, Wanamaker publicava
diariamente páginas inteiras de promoção das novidades oferecidas
em suas lojas e abusava das inovações gráficas, ilustrações e
tecnologias de impressão. Segundo levantamentos de Rappaport
(2004, p. 163), “para a campanha publicitária da inauguração, que
durou uma semana, Selfridge ocupou 97 páginas da imprensa diária
e semanal com anúncios fartamente ilustrados desenhados por
alguns dos mais conhecidos artistas gráficos ingleses”.
Em suas investidas para conquistar e cair nas graças da
opinião publica londrina, Selfridge promovia a superação de qualquer
possível dicotomia entre a matérias editorialistas dos periódicos
da época e dos anúncios, em tudo o que se referia à promoção e
à glorificação do consumo. Para tanto, promovia a publicação de
conteúdos na forma de “colunas diárias” junto às seções de notícias,
sob o pseudônimo de Callisthenes (RAPPAPORT, 2004, p. 163).
Com Selfridge, a mídia londrina passou a executar a missão que já
vinha sendo desempenhada pelas revistas e magazines franceses
na mediação e promoção do consumo, orientando, disciplinando e
ensinando (MUSÉE D´ORSAY, 2012a, 2012b) “o que, como e onde
comprar e como pensar sobre essa atividade” (RAPPAPORT, 2004,
p. 163). Assim, Selfridge consagrou a importância da publicidade na
promoção do consumo de massa e o papel dos novos e emergentes
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formatos do varejo em instâncias pedagógicas do consumo, em seu
novo contexto socioeconômico e cultural.
A figura e a presença de Harry Selfridge na Londres
eduardiana consolidava a luta e as tensões entre uma Inglaterra
antiga, tradicional e conservadora e o Novo Mundo, enquanto locus
de inovação e renovação das práticas culturais cotidianas. Em uma
das cenas do primeiro capítulo da série Mr. Selfridge, Lady Mae –
que se tornará grande amiga do protagonista e sua intermediária
no trânsito social pela elite londrina, especialmente em busca de
investimentos financeiros – deixará explicitamente claro o interesse da
alta classe londrina pelo empreendedorismo criativo e pelas ousadias
de seus “ex-colonos”. Em seu olhar brota um misto sentimento de
curiosidade, desprezo e superioridade, que sinaliza para o desejo
de superação do madorrento tédio da vida eduardiana. Selfridge
representou, desde o início de sua trajetória empresarial na Europa,
a promessa de trazer excitação, sensualidade e algum sentido
de selvageria além-mar, que aos poucos chacoalhava as ordens
romântica e medievalesca da Inglaterra de então, introduzindo uma
possibilidade de desfrute estético que flutuava entre o voyeurismo
sexualizado dirigido às práticas de consumo e o seu reconhecimento
como ato social moralmente respeitável e lícito, ainda que público.
A sagacidade, a acuidade observadora e o tino comercial de
Selfridge lhe permitiam enxergar que o varejo de massa, na forma
como ele colaborava para reconfigurar, promovia um amalgamento
das culturas populares e da elite – fortemente separadas no comércio
durante a era vitoriana –, recuperando o sentido festivo, transclassista e
transcultural das antigas feiras e mercados públicos e restaurando sua
sociabilidade, sem, contudo, decair em turbulências e degenerações
típicas desses equipamentos de abastecimento no medievalismo
europeu (JUNQUEIRA; PEETZ, 2014).
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O trabalho e as atitudes ousadas e inovadoras de Selfridge
encorajava as mulheres a vivenciarem a experiência urbana e
essencialmente moderna da flâneurie, até então reservada ao universo
masculino. Assim, “definições de público e privado e de masculino
e feminino foram necessariamente renegociadas à medida que as
mulheres literal e metaforicamente cercaram o West End, ocupando
uma posição central na vida econômica e cultural da cidade”
(RAPPAPORT, 2004, p. 178).

MARKETING, PUBLICIDADE E PROPAGANDA:
PRÁTICAS, ESTRATEGIAS E TECNICAS
PARA A PROMOÇÃO DO CONSUMO
Como vimos, Selfridge instaura novas práticas no comércio
londrino, ao tornar sua loja um local de eventos, de exibição, de aparições
das então nascentes e florescentes figuras das celebridades da época
(MORIN, 1977; LIPOVETSKY, 2009) . Seu tino comercial aponta para
o uso da imagem não apenas de coristas e dançarinas charmosas e
coquetes, mas também para qualquer tipo de expressão da curiosidade
por novos feitos esportivos, como a primeira travessia aérea do Canal
da Mancha, expedições ao Ártico, artísticos (tarde de autógrafos com
o já consagrado autor de Sherlock Holmes, sir Arthur Conan Doyle) ou
espirituais (demonstrações de fenômenos do nascente e florescente
kardecismo no próprio interior da loja). Tudo lhe serve de inspiração
e pretexto para a organização de grandes eventos promocionais no
interior de seu magazine, implicando na intensa mobilização da sua
equipe de decoradores e vendedores, com especial destaque para
suas vitrines, verdadeiras almas da loja.
O intenso uso da imagem da celebridade para criar ou
intensificar “o espírito da marca” de seu empreendimento, será uma
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forte recorrência na trajetória comercial do empresário. Seguramente,
Selfridge terá sido um dos pioneiros mais entusiastas da utilização do
branding, como hoje o conhecemos no marketing. No seriado, a fictícia
corista Ellen Love, torna-se “o espírito da Selfridge’s”, emprestando
não apenas seu charme e presença em suas intensas e frequentes
aparições na loja e nos grandes eventos promocionais organizados
por Selfridge, mas também propondo estampar, com sua imagem,
as embalagens para novos produtos, como frasco de perfume
exclusivo da loja, prática que já estava se tornando usual para os
grandes magazines. No seriado, contudo, ao final, o fato acabou não
acontecendo dada uma jogada ardilosa do então principal vitrinista
da loja, Mr. Leclair. A imagem simples e bucólica de uma flor típica da
Inglaterra eduardiana acabou triunfando.
Esse caso ilustra bem como Selfridge valorizava a figura
feminina, como novo e emergente agente social, não apenas para
o universo do trabalho, mas especialmente para o do consumo. A
balconista e futura vitrinista, Agnes Towler, como mulher simples,
natural, despretensiosa, meiga, do povo passa a ser inspiração para
a criação e venda de novos produtos. A loja Selfridge’s torna-se,
neste sentido, verdadeiro baluarte da democratização do consumo.
Nessa mesma direção, o apoio, acolhimento e prestígio concedido
por Harry Selfridge às sufragettes – mulheres que se organizaram
e se mobilizaram pela conquista do voto feminino na Inglaterra de
então – são retratados longamente na narrativa teleficcional da série.
Permitindo que elas se encontrassem e discutissem suas estratégias
e movimentos no próprio interior da loja, assim como homenageandoas com vitrines e as cores do movimento – branco, verde e roxo –
Selfridge projetava-se como aliado das mulheres, angariava apoio das
massas emergentes e se livrava dos ataques das manifestantes mais
iradas, que quebraram muitas lojas e vitrines naquele período histórico.
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Também indicativo da perspicácia de Selfridge em relação ao
potencial de consumo do público feminino encontra-se o privilégio no
tratamento por ele conferido aos setores de perfumaria e cosmética.
Em realidade, o empresário foi o pioneiro em trazer esse setor para o
piso térreo e para a entrada da loja, prática que persiste até os dias
de hoje, em equipamentos similares, e que inspirou tantas outras
iniciativas do gênero (WEST, 2014). Conforme mostrado na série, o
setor de perfumaria e cosmética ainda não se apresentava, à época,
sequer organizado e individualizado, no interior do grande magazine,
como um departamento. Seus itens eram, então, distribuídos por
vários outros departamentos. Na reorganização do setor, Selfridge vai
basear-se em conselhos e assessoramentos de profissionais de Nova
York que, mais ousados e menos tradicionalistas, já vinham inovando
na maneira de expor e gerir a comercialização das mercadorias
não apenas deste segmento, mas de muitos outros no interior dos
grandes magazines. No seriado, a inspiração de Harry Selfridge para
criar e instalar um departamento de perfumes logo na porção anterior
e fronteiriça da sua loja teve como propósito oferecer uma solução
aromática ao problema do mau cheiro advindo as fezes equinas que
então infestavam as imundas ruas do West End londrino.
De fato, ocorrem, em vários capítulos, intensas discussões e
dramatizações em torno da exposição e consumo público de produtos
da toalete e da cosmética feminina e, mais tarde, também da roupa
íntima. Predomina, nesse sentido, uma intensa e curiosa discussão
polarizada entre o consumo pessoal, particular e privado, versus o
consumo em público, revelando facetas de uma sociedade puritana e
conservadora. A mulher inglesa – conforme mostrada na série, como
expressão irremovível da tradição – embora utilize um conjunto de
produtos de toalete e cosméticos, como cremes faciais, envergonhase de mostrar-se publicamente no ato de sua aquisição.
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O seriado explora nesse sentido, particularmente o uso do
creme facial norte-americano Pond’s, já àquela altura fabricado e
largamente consumido na Inglaterra. A discussão mostrada em
tela torna-se relevante por relatar como a demonstração pública da
compra e uso do produto era considerado risco à reputação feminina
ao revelar que sua beleza, em realidade, dependia de acertos e
corretivos propiciados artificialmente pela cosmética.
Na cosmética, particularmente, a grande inspiração –
tanto para os norte-americanos, quanto para os ingleses menos
tradicionalistas – serão as mulheres francesas. O uso do pó-de-arroz,
do rouge e do batom – que começava a ganhar alguma expressão
social na Paris do século XIX – ainda causava forte escândalo e
interdição junto a conservadores e moralistas ingleses. O uso de
rouge e batom é, no seriado, retratado como itens de consumo de
atrizes e prostitutas – nem sempre, nem necessariamente, vistas
como categorias diferentes de pessoas – que, conforme mostrado
na série, no entanto, começava a ser apropriado pelas mulheres
mais ousadas da alta burguesia e também, simbolicamente, pelo
então incipiente movimento de emancipação feminina concentrado
na conquista do direito ao voto: as sufragettes.
No seriado, os especialistas do comércio norte-americano
surgem como mais articulados e profissionalizados em relação às
técnicas e abordagens do marketing como hoje o conhecemos. Tais
profissionais começam a demonstrar certas preocupações e destrezas
na incorporação da ciência e de suas então mais recentes descobertas
às suas práticas mercadológicas. É emblemático desse fenômeno o
momento em que a profissional vinda de passagem de Nova York dá
uma aula-demonstração sobre o uso de maquiagem – especialmente
do rouge e do batom – às boquiabertas e escandalizadas funcionárias
e vendedoras da loja Selfridge’s. Nesta pequena digressão, a
profissional explica, ao modo de uma aula, que o uso do batom busca
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imitar – em qualquer hora ou ocasião da vida cotidiana feminina –
as alterações provocadas pela intensificação dos fluxos sanguíneos
nos lábios femininos sob a ação e influência da excitação de natureza
sexual e luxuriosa.
Além da valorização extremada da perfumaria e da cosmética
– até hoje, pontos altos da loja – Selfridges marcou o tempo do varejo
com a introdução, na Inglaterra eduardiana, de grandes conquistas da
indústria mundial (especialmente a francesa), na internacionalização
de suas marcas e produtos, com destaque para o prêt-à-porter no
ramo da moda e vestuário.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir de recortes da obra teleficcional estudada, foi possível
evidenciar a produção e a circulação de sentidos decorrentes das
representações e do imaginário do consumo, agenciados pela memória
e pela reinterpretação de biografia e eventos componentes da História
do varejo londrino, à luz dos novos conceitos, saberes e conhecimentos
sobre a importância do consumo como esfera relativamente autônoma
e decididamente significativa e central da estruturação da vida, da
identidade e da subjetividade do sujeito contemporâneo.
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INTRODUÇÃO
Norteamos nossas reflexões a partir da concepção de Morin (2012,
p. 65) de que a “educação deve contribuir para a autoformação da pessoa
(ensinar a assumir a condição humana, ensinar a viver) e ensinar como se
tornar cidadão”. Nisso, entendemos que o educador é encarado no espaço
da sala de aula como um interlocutor mais qualificado para dialogar com
seus estudantes e ajudá-los em sua formação. Mais particularmente, sobre
a Filosofia, enquanto “[...] o estudo e o conhecimento das coisas e de suas
causas” (WILLIAMS, 2007, p. 183), compreendemos que seu ensino se
prestaria, portanto, a fazer o estudante questionar a realidade.
É nesse contexto da educação em Filosofia que se desenrola a
série Merlí, nosso objeto empírico de estudo. Atendendo à especificidade do objeto da comunicação, que ao mesmo tempo permite estudar
o produto comunicacional em si (a série) quanto o tema que o produto
aborda (a educação e o ensino de Filosofia neste caso), concebemos
nosso objeto de estudo como os discursos e as representações que
ganham, nesse produto midiático, a figura do professor e a imagem da
educação; particularmente do docente e do ensino de Filosofia.
A partir do trabalho mais estreito em cima de problemas dos
adolescentes catalães desta segunda década do século XXI, entendemos que a série Merlí, sobre a qual explicamos mais detalhadamente
à frente, transcende esse cenário restrito local e trabalha anseios típicos de jovens contemporâneos de todo o mundo. Com isso também
justificamos uma observação mais atenta ao que está sendo posto em
circulação no espaço dessa narrativa.
Nesse sentido, nosso texto se desenrola da seguinte maneira:
primeiro introduzimos a série, seu enredo, personagens e sua estrutura
narrativa para, na sequência, traçarmos nossas considerações sobre
as representações e os discursos sobre a educação, o professor e o
ensino de Filosofia ali presentes.
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CONTEXTUALIZANDO A SÉRIE
MERLÍ E SUA NARRATIVA
Consoante ao já situado, assumimos como objeto empírico de
observação e análise a série de ficção Merlí e, neste momento, abrimos
espaço para contextualizar suas condições de produção, seu enredo,
estrutura narrativa e protagonista. Merlí consiste em uma produção
espanhola, da Catalunha, criada e escrita por Héctor Lozano, e dirigida
por Eduard Cortés. Estreou no local de origem em setembro de 2015,
pelo canal TV3, e teve os seus direitos de exibição para América Latina
e Estados Unidos comprados pelo Netflix; tendo sido exibida no Brasil
pela plataforma de streaming de dezembro de 2016 ao final de 2020.
A série, que conta com três temporadas, cada uma delas
composta por treze episódios nas duas primeiras temporadas e catorze
na terceira, completando 40 episódios. Para a conclusão de sua trama,
conquistou bons índices de audiência na televisão catalã. Registrou
uma média de 18,3% de share, com 561 mil espectadores, durante
a primeira temporada, exibida de setembro a dezembro de 2015; e
alcançou uma média de 20,2% de share, com 512 mil espectadores,
durante a segunda temporada, veiculada entre setembro e dezembro
de 2016 (WIKIPEDIA, 2020). A produção também é reconhecida por ter
recebido prêmio e indicações a prêmios. Foi nomeada ao Feroz Awards
(Espanha), em 2017, na categoria melhor série dramática; foi nomeada
ao Zapping Awards, também em 2017, na categoria de melhor ator; e
foi vencedora do prêmio de best TV show na edição de 2017 do Turia
Awards (IMDB, 2020).
Classificada no gênero drama, o nome que batiza a série,
Merlí, corresponde ao primeiro nome do professor de Filosofia
que a protagoniza, Merlí Bergeron, o qual se caracteriza como um
docente que usa recursos didáticos menos convencionais e incentiva
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a autonomia de pensamento dos alunos. Sendo este o argumento
central da trama, esta é ambientada em uma escola de Barcelona
(Espanha), o Instituto Ángel Guimerà.
Em essência, enquanto o professor busca ajudar seus alunos
a enfrentarem seus dilemas através da Filosofia, a série procura
aproximar a Filosofia do público em geral. Cada episódio, ao longo
de todas as temporadas, é fundamentado nas ideias de algum
pensador ou alguma escola filosófica em particular, que funcionam
como fios condutores para os eventos na série. Por exemplo, já no
primeiro episódio da primeira temporada, no segundo dia de aula,
professor Merlí conduz seus alunos para fora da sala de aula formal
e vai caminhando por outros espaços da escola, momento em que
fala sobre os Peripatéticos, como eram chamados os discípulos de
Aristóteles que, por sua vez, justamente ensinava ao ar livre, lendo
e falando enquanto caminhava; prática, portanto, que Merlí estava
representando na aula em questão.
Dando sequência, com uma listagem exaustiva para dar um
panorama geral do que é abordado na trama, no segundo episódio
o foco é Platão; no terceiro, Maquiavel; no quarto, Aristóteles; no
quinto, Sócrates; no sexto, Schopenhauer; no sétimo, Foucault; no
oitavo, Guy Debord; no nono, Epicuro; no décimo, os Céticos; no
11o episódio, os Sofistas; no 12o, Hume; e, por fim, no 13o episódio
da primeira temporada, Nietzsche. E o mesmo esquema prolongase para as demais temporadas. Os 13 episódios da segunda
temporada versam respectivamente sobre: os Pré-Socráticos;
Hobbes; os Estoicos; Kant; Hipárquia de Maroneia; Montaigne;
Judith Butler; Freud; Descartes; Engels; Slavoj Zizek; o Taoísmo;
e Boécio. Por sua vez, na terceira temporada são explorados:
Walter Benjamin; Adam Smith; Albert Camus; Karl Marx; Hannah
Arendt; Soren Kierkegaard; Henry David Thoreau; Plotino; Zygmunt
Bauman; Heidegger; Hegel e Santo Agostinho.
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Para concluir, o último episódio faz, ao mesmo tempo, um
retorno ao início e lança luz ao futuro. Isso porque o episódio, intitulado
“Os peripatéticos do século 21”, retoma o tema da primeira aula, sobre
os peripatéricos, situando os próprios alunos protagonistas como
os peripatéticos da contemporaneidade. Automaticamente, Merlí é
alçado, por contiguidade, ao papel de Aristóteles.
Além de Merlí, já citado, demais personagens centrais que
compõem a narrativa são: Barbara, ex-esposa de Merlí; Bruno
Bergeron, filho de Merlí e Barbara; Toni, diretor da escola e professor
de matemática; Glória, professora de artes e desenho; Santi, marido
de Glória e professor de castelhano; Eugeni Bosch, chefe de estudos,
língua e literatura catalã; Mireia, professora de latim; Laia, professora
de inglês; Albert, namorado de Laia e professor de Educação Física;
Silvana, professora de História; Manel Millán, professor de espanhol; e
Carmina Calduch, atriz e mãe de Merlí. Acrescem-se a estes os principais
alunos da escola, da classe de Bruno, que são: Marc Vilaseca; Tània
Illa; Joan Capdevila; Gerard Piguillem; Ivan Blasco; Pol Rubio; Berta
Prats; Mònica de Villamore, Oliver Grau e Oksana Casanoves.
No primeiro episódio a série dá a conhecer Merlí como um
homem divorciado, desempregado, recém despejado de seu
apartamento alugado e forçado a ir morar com sua mãe. Ou seja,
é retratado num momento ápice de fracasso em sua vida. Ainda no
primeiro episódio, contudo, já começa uma virada ao menos em
um aspecto nessa sua jornada, até então, de insucesso, quando é
chamado para a vaga de professor substituto de Filosofia na escola
em que estuda seu filho Bruno.
Como forma de continuarmos introduzindo melhor a obra,
para no próximo tópico enfrentarmos efetivamente a abordagem do
discurso e das representações da educação ali presentes – que é o que
de fato nos interessa –, continuamos nossa jornada sobre a série da
perspectiva da narrativa. Isso porque entendemos que a estruturação
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da narrativa e a combinação de seus elementos são a grande
sustentação dos discursos que nos importam analisar. Em outros
termos, começamos com um olhar sobre os elementos fundamentais
de uma narrativa, optando por nos focar no entendimento da construção
narrativa dos episódios da série (suas partes) e na compreensão de
um desses elementos fundamentais, que é o protagonista, Merlí. Este,
inclusive, por dar nome à série, de antemão evidencia sua relevância
na trama e justifica nossa escolha. Mais ainda: concentramos nossa
atenção nesses aspectos por entendermos que, contextualizando-os,
antecipamos e revelamos indiretamente também sobre os discursos
e representações da educação nos quais nos aprofundamos na
sequência, por ser Merlí o porta-voz dessas várias vozes e porque,
como apresentamos a seguir, defendemos que constitui efetivamente
a dimensão dessa ficção.
Ainda que Syd Field (2009) escreva da perspectiva do roteiro
para cinema, acreditamos que seu conceito de linha narrativa prestase para a análise de roteiro de uma série televisiva. O autor entende
linha narrativa como a combinação das várias cenas e pontos previstos
que dão forma e lógica ao todo das sequências de eventos que é
o roteiro (2009, p. 209). Nesse sentido, aqui interessa-nos menos o
entendimento da linha narrativa da série como um todo e mais a linha
narrativa de cada episódio de Merlí.
Em termos de como se dá a construção de sua linha
narrativa, sublinhamos novamente que cada episódio dessa ficção é
fundamentado nas ideias de algum pensador ou alguma escola filosófica
em particular, que funcionam como fios condutores para os eventos
na trama. Havendo exceções, mas, tendo esse norte, enxergamos,
na grande maioria dos episódios (que possuem aproximadamente
entre 49 a 50 minutos), um padrão estrutural, que se dá a partir da
distribuição da história em três espécies de blocos.
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No primeiro bloco os minutos iniciais costumam ser usados
para a exposição teórica de Merlí em sala de aula sobre o tema do
dia: as ideias de algum autor ou de um paradigma filosófico. Às vezes
a exposição do tema em pauta não se inicia especificamente na sala
de aula, mas de todo modo ele é apresentado nesse tempo inicial.
Já no que estamos chamando de segundo bloco, o mais extenso, há
o desenrolar da história, com a continuação de dramas vividos pelos
personagens em episódios anteriores ou a introdução de novos.
Enfim, acontecem ações que fazem parte do arco narrativo mais
amplo da série, mas que nesse bloco sempre se dão articuladas ao
tema do episódio em questão, introduzido no primeiro bloco. Por fim,
no terceiro bloco, acontece o fechamento da temática, amarrando
a teoria inicial à prática da história de vida dos personagens vista
anteriormente. Geralmente há nesse terceiro momento uma nova
cena em sala de aula com a continuação da explanação do professor
sobre o conteúdo teórico que move o episódio, e finaliza-se com a
resolução dramática das ações que estavam em aberto.
Por exemplo, no episódio sobre Maquiavel (terceiro episódio
da primeira temporada), Merlí inicia sua explanação em sala de aula
questionando “Como os ricos e poderosos chegam onde estão? São
mais espertos? Mais bonitos?” e complementa defendendo “Não.
Nada disso. Maquiavel diria, simplesmente, que são mais diabólicos.
Se quiser ter sucesso na vida, pise nos outros. Você terá êxito de
uma forma pouco honrosa, mas isso não é problema, desde que
chegue aonde quer”. Após essa exposição do professor sobre o
filósofo, presenciamos na prática, entre os personagens, ações que
poderíamos chamar de cunho maquiavélico sendo planejadas e
operadas: enquanto a mãe de Merlí, Carmina Calduch, dá a ideia
de provocar um acidente com o professor Eugeni para que Bruno
(seu neto) seja aprovado na disciplina, o aluno Gerard Piguillem faz
intencionalmente uma pergunta inteligente em classe para chamar a
atenção da colega Mónica, menina em que estava interessado. Essas
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ações se desenrolam e, ao final, Merlí entra novamente em classe,
fecha o conteúdo, e concluem-se as tramas em aberto.
Nesse sentido, o ponto central da narrativa é que, em sua
diegese, ao mesmo tempo em que Merlí ensina sobre o conteúdo
previsto no plano de ensino da disciplina (ainda que não o siga da
maneira tradicional), ensina também sobre/para a vida, levando os
alunos-personagens a refletirem sobre seus pensamentos e atitudes
individuais e em sociedade; e para além da diegese, parece esperado
que esses ensinamentos reflitam extra-diegese, entre os espectadores,
alargando o alcance da Filosofia, usualmente fechada entre os muros
acadêmicos. No sétimo episódio da segunda temporada, que trata
sobre Judith Butler, uma das maiores teóricas feministas e uma das
precursoras na defesa do argumento de gênero (homem e mulher)
enquanto construção social, os alunos Oliver e Bruno, além de serem
interpelados pelos temas de identidade de gênero, orientação sexual e
papéis sociais em sala de aula, discutem o assunto entre si, extraclasse.
Enquanto isso, a audiência é convidada a pensar a respeito desse
assunto que está em diálogo com o espírito do tempo contemporâneo,
que a série coloca em pauta.
Ainda em relação à diegese narrativa da série, destacamos
a construção do protagonista da trama. Enxergamos, obviamente,
que Merlí tem uma grande função na narrativa, sempre animando
a ação. Desse modo, enxergamos Merlí como um herói com
imperfeições, numa espécie de combinação entre Herói e Anti-herói.
Isso considerando herói, em uma de suas assunções arquetípicas,
como aquele personagem que conserva virtudes admiradas e que
segue decidido com sua missão (VOGLER, 2009, p. 83). Já o antiherói enquanto aquela figura, segundo Vogler (2009, p. 83), que
pode ser marginalizada socialmente, mas com a qual o público se
solidariza, ainda que seja cínico ou cometa ações condenáveis.
Em nossa leitura, Merlí personifica essa combinação: por um lado,
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é admirado pelos alunos e firme em seu propósito, que é o ensino
da Filosofia de modo que gere encantamento; por outro, é fingido,
debochado, desobediente, manipulador e até mesmo, podemos
afirmar, imoral, fazendo alusão a episódios em que relaciona-se com
mulher casada; ou quando rouba uma prova para favorecer seu filho;
ou ainda quando age por baixo dos panos para conquistar o cargo
de professor de reforço desempenhado por Eugeni.
Não obstante costume agir de modo autocentrado
(preocupações egocêntricas, ainda que também com propósitos
de ensino), Merlí revela-se particularmente preocupado com a
coletividade e alteridade, e, portanto, empático quanto à dor alheia
sempre que se depara com manifestações de machismo, homofobia
e transfobia, por exemplo. Por isso defendemos que Merlí é essa
mescla de Herói e Anti-herói; e talvez seja essa sua personalidade
complexa e não-linear, típica da natureza do ser humano, que
promova a sustentação que a narrativa apresenta.
Ainda em termos de construção da narrativa, identificamos
que, na terceira temporada, as questões teóricas de uma aula/
episódio conectam-se a outra aula/episódio, ao invés de apenas
se esgotarem no episódio em questão. Ilustrando um pouco essa
estrutura, temos o seguinte encadeamento: no quinto episódio,
professora Silvana aborda a liberdade de escolhas para decidir uma
carreira universitária; por sua vez, no sexto episódio, Merlí discute
como a liberdade de escolhas causa angústia, segundo Kierkegaard;
então, no sétimo episódio, os alunos, cientes de sua liberdade de
escolhas, optam por boicotar a prova de Merlí. Interpretamos que
essa correlação mais complexa entre os conteúdos da sala de
aula e da vida entre os episódios representaria também o avanço
do pensamento dos alunos com o decorrer das aulas, que a essa
altura já conseguiriam fazer correlações entre os vários saberes e a
realidade concreta; característica própria da aprendizagem.
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A EDUCAÇÃO E O PROFESSOR
REPRESENTADOS
Tendo esse escopo da estrutura narrativa de Merlí na base de
nosso olhar, dedicamos este espaço restante para nossas reflexões
em torno de discursos e representações que a série trabalha sobre o
professor, a educação e o ensino de Filosofia.
Historicamente, mapeando filmes ou séries estrangeiras ou
telenovelas nacionais, podemos localizar que em muitas dessas
produções o professor (qualquer professor, não apenas de Filosofia)
aparece, em essência, como um ser humano de índole exemplar,
dono dos melhores conselhos e condutas. Isso estaria na base da
grande maioria – ou totalidade – das representações que a categoria
social do professor ganha, que aí se desdobram em outros desenhos:
professora humilde, professor engraçado, professor “carrasco”, etc.
Enfim, independente da carcaça que embala o personagem, estaria
por trás essa figura humana virtuosa, correta. Como já deixamos
a entender, esse não seria o caso de Merlí; que não faz questão
de ser uma referência de práticas éticas e socialmente aceitáveis.
Podemos ilustrar esses seus comportamentos com os momentos em
que trai sua namorada, por exemplo, ou quando manipula pessoas e
situações para atender a interesses próprios. Merlí tem uma maneira
própria de lidar com as situações da vida, dando seu “jeitinho” e
eventualmente criando algum tipo de confusão. Seu filho inclusive
cria o termo “merlinadas” para se referir a atitudes típicas de Merlí.
Nesses termos, o personagem enriquece ao ganhar traços mais
complexos da natureza humana.
Podemos dizer que a série inova consideravelmente, em relação
a outras narrativas seriadas ficcionais precedentes que retratam o
ambiente escolar, porque não se limita a retratar os dramas e conflitos
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dos jovens; a série também lança luz às inquietudes e desafios dos
personagens adultos, sobretudo dos professores.
À frente de toda a sua conduta extraclasse, em sala de aula
entendemos que Merlí ganha de fato a representação de professor
provocador e instigador dos alunos, para que sejam críticos e saiam
de sua zona de conforto; a exemplo de professores retratados em
Sociedade dos poetas mortos (1989); Mentes Perigosas (1995);
O sorriso de Monalisa (2003) e A onda (2008), para citar algumas
audiovisualidades consagradas. Assim como a professora de arte
Katherine Watson, de O sorriso de Monalisa, Merlí incentiva os alunos
a prosseguirem nos estudos. Tal qual a professora Louanne Johnson,
de Mentes perigosas, Merlí faz uso de métodos menos convencionais
para passar as mensagens que deseja na disciplina de Filosofia. Ou,
como o professor Rainer Wenger, de A onda, Merlí insere os alunos em
espécies de experimentos sociais. E, sobretudo, Merlí se aproxima da
personalidade do professor de poesia John Keating, de Sociedade dos
poetas mortos, por seus métodos de ensino não tradicionais.
Aliás, percebemos referência e/ou homenagem mais direta ao
professor Keating no sexto episódio da segunda temporada de Merlí.
No filme de 1989, que se passa nos anos 1950, Keating, após pedir
para que um aluno leia um trecho de uma página do livro da matéria,
declara sua discordância em relação ao conteúdo e solicita para que
os alunos arranquem a página e todo o capítulo em questão. Em
alusão a essa cena clássica, Merlí trabalha método semelhante no
episódio sobre Judith Butler. O professor está explicando que, “de
acordo com a teoria dela, o nosso gênero sexual não é nada além de
uma construção social”.
Merlí: Ser homem ou mulher não é algo determinado no
nascimento. Em vez disso, somos ensinados assim. Nós
aprendemos a ser homem ou mulher em um contexto cultural
e educacional, cuja norma é a heterossexualidade. Qualquer
coisa fora da norma é excluída. [...] Butler diz que o gênero não

s u m á r i o

217

é algo natural, que não somos obrigados a nos identificar como
homens ou mulheres. Não é necessário que nossa identidade
se encaixe nessas categorias, ou que defina a nossa orientação
sexual no regime de “hétero ou homo”.

Feita essa explicação, Merlí, como forma de enfatizar aos alunos
a mensagem de que devem ir contra o estabelecido, provoca-os:
“rasguem o que acabaram de copiar. Rasguem a norma”. E continua:
Merlí: Tudo fora da norma é desconcertante para a sociedade.
Eu os fiz rasgar os papéis não porque ela não exista, mas
porque não temos que acreditar que esse modelo é o único.
Há mulheres masculinas e homossexuais, ou um homem pode
se sentir feminino e homossexual ou bissexual, etc. Já chega.
Temos que deixar para trás esses modelos retrógrados.

Esse discurso sobre o questionamento ao status quo é bastante
representativo da identidade de Merlí e bastante recorrente na série.
Aparece na aula/episódio sobre Sócrates também:
Merlí: Sócrates foi condenado à morte, acusado de corromper
os jovens e de pôr em dúvida a existência dos deuses. Quando
a única coisa que ele fazia era questionar as ideias que lhe
queriam impor. Faz mais de dois mil anos que o poder nos diz
o que fazer e pensar. Querem que sejam submissos e calados.
Merlí: Falávamos de Sócrates. Lembrem-se que ele foi acusado
de meter ideias nas cabeças dos jovens, quando, na verdade, a
única coisa que lhes pedia era que duvidassem. Eu lhes peço o
mesmo. Sejam desconfiados.

Aparece ainda em outros vários momentos, como na aula sobre
Nietzsche:
Merlí: Não somos um bando de ovelhas que devemos
obedecer sempre as regras. À merda com qualquer forma
de servilismo. Nietzsche rejeita aquilo que se limita a seguir
à maioria e que não questiona nada e não tem pensamentos
críticos. Quantos de vocês observam o mundo e pensam: “é
assim mesmo e não tem o que fazer?” [...] Fora a natureza,

s u m á r i o

218

o resto das coisas foi o homem que criou. E portanto, o
homem também pode mudá-las.

Ou na aula sobre os pré-socráticos:
Merlí: Como foram [os pré-socráticos] os primeiros a observar, a
coisa mais importante não eram as respostas, mas as perguntas
que faziam. Formular perguntas era o que os pré-socráticos
faziam. E desde que cheguei aqui, era isso que queria que
fizessem: que contestassem e questionassem, para combater
os poderosos que querem transformar vocês em idiotas. Vocês
têm de prestar atenção, pois quem nos governa são pessoas
incultas e sociopatas. E o pior é que o povo acredita neles.
Pensem com critério sobre o que escutam desses idiotas
engravatados e burocratas. Perguntem a si mesmos, como
faziam os pré-socráticos.

Por sua constante reincidência, defendemos o quanto é um
discurso que representa o que os produtores da série aspiram passar
sobre o professor e a educação. Depreendemos dos implícitos65 desse
discurso, portanto, que a imagem de professor que a série deseja
sustentar é de um professor inspirador e mobilizador dos estudantes;
assim como a imagem propagada de educação enquanto prática
revolucionária. Com a licença de deslocar o discurso de Bell Hooks
(2013), de sua posição de mulher negra falando sobre a educação,
seria o educar como “fundamentalmente político”. O estudo enquanto
“[...] um ato contra-hegemônico, um modo fundamental de resistir a
todas as estratégias brancas de colonização racista” (HOOKS, 2013,
p. 81). Ou, simplesmente, o estudo é um modo de resistência e ponto.
Resistência a todas as formas de opressão, porque, se o estudante
tem acesso a conhecimento, consegue desenvolver uma consciência
crítica e autonomia de pensamento que o permite reagir frente a
dominações de toda ordem. E os enunciados na série sobre o ensino
de Filosofia aparecem ainda mais diretamente relacionados a essa
65 “Podemos tirar de um enunciado conteúdos que não constituem, em princípio, o objeto
verdadeiro da enunciação, mas que aparecem através dos conteúdos explícitos. É o
domínio do implícito.” (MAINGUENEAU, 1998, p. 81).
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formação discursiva (MAINGUENEAU, 2008), pelo fato de, através da
discussão de temas existenciais humanos elementares, como vida,
morte e felicidade, fazer aflorar um senso crítico à sociedade atual e
seus valores (ou crise de valores).
A fala do professor Eugeni acusando Merlí de estar corrompendo os alunos; os enunciados do pai do aluno Joan, Jaume Capdevila – “Li as anotações de Filosofia de meu filho. Merlí diz aos alunos
o que devem pensar” e “Você [Merlí] põe em dúvida os valores que
aprendem em casa. E isso é doutrinamento. Deu-lhe [a Joan] ideias
que vão contra os planos que temos para ele” –; e ainda as próprias
falas de Merlí – “Só quero que os alunos pensem livremente. O que
faço é estimulá-los para que façam perguntas, para que pensem por si
mesmos. Eu os acompanho, Toni” – são indícios dessa representação
da educação de Filosofia como transgressão.
Merlí é um defensor da educação representada pelo
conhecimento, pelo saber:
Merlí: Eu defendo que tenham interesse pelas coisas, que
tenham curiosidade em saber, pelo conhecimento em si.
Interesse pelo estudo em si, não porque são obrigados a isso.
Aristóteles disse que o maior saber é aquele que não serve para
nada. O saber pelo saber, não para ganhar algo em troca.

Atravessando esses discursos e representações da educação
e do professor, enxergamos claramente as noções da educação
libertadora de Paulo Freire (1967). Ainda que o contexto de Freire seja
da alfabetização de grupos de adultos proletários urbanos ou rurais
(nos anos 1960), entendemos que suas noções aplicam-se à educação
no geral, não apenas de adultos ou da fase de alfabetização.
Freire experimentava procedimentos, métodos e técnicas,
sempre conservando a certeza “[...] de que só nas bases populares
e com elas, poderíamos realizar algo de sério e autêntico para elas”
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(FREIRE, 1967, p. 102). Freire, portanto, fazia partir dos próprios
grupos de alfabetizandos os temas e problemas de suas realidades
para os debates em sala de aula. Nessa mesma direção, em Merlí
entrevemos esse traço da educação libertadora quando Merlí traz para
a sala de aula também temas do dia a dia dos alunos. Essa prática
pode ser ilustrada com a aula em que o personagem traz à tona uma
reflexão sobre a normalidade porque sabia que os alunos da classe
costumavam rotular como estranho o aluno Ivan. Na ocasião, Merlí
amarra o cotidiano e a Filosofia. Trabalha a discussão sobre o normal a
partir de Foucault, contextualizando que este teórico era homossexual
e, sendo a homossexualidade considerada anormal em sua época, ele
depositou sua experiência pessoal de exclusão social no tratamento
teórico da confusão entre o que é o normal e o que é o correto. Finalizando
com o questionamento “quem determina os limites da normalidade? Ou
seja, entre a normalidade e a anormalidade?”, Merlí provoca os alunos
a repensarem seus comportamentos e julgamentos. Trata-se do dado
da realidade conduzindo a teoria e levando à compreensão crítica
do aluno. Educação integrada à realidade do educando: educação
“realmente instrumental, porque integrada ao nosso tempo e ao nosso
espaço e levando o homem a refletir sobre sua ontológica vocação de
ser sujeito” (FREIRE, 1967, p. 106).
Novamente, quando em determinado episódio a classe estava
em alvoroço porque um vídeo da aluna Mónica seminua estava
viralizando entre os alunos da escola, Merlí usa o fato como
gancho para trazer uma discussão pertinente atualmente sobre as
políticas de visibilidade na mídia a partir do que já argumentava
Guy Debord; problematizando o fato de que às vezes podemos
acabar por consumir mais imagens de uma experiência do que
vivenciar a experiência em si. Após sua explanação, em conversa
particular com a aluna cuja imagem privada foi exposta, Merlí,
tendo como embasamento a discussão sobre a necessidade atual
de exposição de si dos jovens, feita em sala de aula, defende que

s u m á r i o

221

o grande responsável no caso em questão é quem enviou o vídeo
e todos os que passaram adiante; mas faz um alerta para que a
aluna aprenda, com a experiência, a não exibir a sua intimidade.
E desse modo a série sempre vai seguindo: ao longo de todas
as três temporadas são tratados temas que fazem parte da vida
dos jovens ou das discussões sobre a juventude: fake news,
homossexualidade, centralidade da mídia, amor, consumo e
suicídio; sempre a partir de algum teórico.
Outro ponto da educação libertadora que permeia a
representação de educação em Merlí é a posição do estudante ativo
no processo. Merlí procura estimular a participação do aluno, no
mínimo, abrindo espaço para diálogo, dando voz para que participe
da construção do conhecimento; como podemos vislumbrar em trecho
da aula sobre os céticos:
Merlí: Os céticos baseavam sua filosofia na prática da “epokhé”,
suspensão do juízo. Estar atento ao que acontece, mas sem dar
conta da realidade. Essa era a filosofia dos céticos.
Marc: Mas a filosofia não é o contrário disso? Questionar a
realidade? Fazer com que as coisas aconteçam?
Merlí: Sim. Mas esta filosofia é justamente o contrário. Os céticos
não desejavam nada além do silencio para não se separarem
da realidade das coisas. Eles se limitam a observá-las. O cético
olha com atenção, examina, considera os fatos e se cala. Não
julga. Epokhé.

Como defende Freire (1967, p. 104), o desejável na educação é
o homem não como paciente do processo, e, sim, sujeito, criador do
seu pensamento.
Pensávamos numa alfabetização que fosse em si um ato
de criação, capaz de desencadear outros atos criadores.
Numa alfabetização em que o homem, porque não fosse
seu paciente, seu objeto, desenvolvesse a impaciência, a

s u m á r i o

222

vivacidade, característica dos estados de procura, de invenção
e reivindicação. (FREIRE, 1965, p. 104).

Merlí carrega um pouco a figura do professor dono absoluto
do saber, sim, mas não se limita a simplesmente repassar esse
conteúdo em aulas estritamente expositivas, como na versão convencional de aula que se conhece. Preocupa-se em utilizar “métodos ativos”. Nesse ponto, podemos dizer que Merlí mescla o que
Freire (1967) já falava em termos de método ativo com o que se fala
hoje sobre o blended learning.
O método ativo de Freire está na proposta de Merlí de uma
educação problematizadora e de caráter reflexivo, em contraponto
à educação bancária, antidialógica e de memorização mecânica de
conteúdos. “[...] Método ativo que fosse capaz de criticizar o homem
através do debate de situações desafiadoras, postas diante do grupo,
estas situações teriam de ser existenciais para os grupos” (FREIRE,
1967, p. 106).
Já o que se chama hoje de blended learning estaria perpassando
as práticas de Merlí no sentido de ser uma modalidade de ensino
relacionada a uma aprendizagem menos centrada no professor
(MATTAR, 2017, p. 25). Vemos isso quando, na aula sobre os cínicos,
provocadores segundo Merlí, o professor leva os alunos ao shopping e
os convoca a espalhar adesivos instigantes pelo espaço, levando-os a
refletir e também agir. Ou, mais ainda, na figura da professora Silvana,
percebemos esse ensino não centralizado no professor quando esta
faz uso da projeção de uma enquete de perguntas sobre o conteúdo
da disciplina e os alunos, divididos em duas equipes, respondem a
enquete via tablet. Seria um procedimento que não apenas introduz
a tecnologia digital na sala de aula, mas também a usa de modo a
colocar o aluno como ator do processo de aprendizagem.
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Para além de Merlí, podemos notar na série o trabalho com
outras representações de professor também. Silvana segue na linha
de representação encabeçada por Merlí, de professora incentivadora,
além de jovem e preocupada com metodologias mais ativas. Eugeni
segue o estereótipo do professor autoritário e limitado a aulas
expositivas; Elisenda, professora estressada e desgostosa com a
profissão; enquanto Millan personifica o professor por vocação, mas
também cansado com o passar dos anos.
Millan: Quando eu comecei eu adorava esse emprego. Mas
lecionar é como casamento. Você começa com entusiasmo,
mas, depois, dia a dia, descobre os defeitos e chega o momento
em que você já não gosta tanto. E ocorre uma coisa. Você
desiste ou se separa. E se desistir da docência, o que farei?

O discurso de Millan, acima, também deixa revelar os desafios
não apenas da docência, mas da educação pública no país, cujas
denúncias permeiam a série esporadicamente. Algumas dessas
críticas ao sistema educacional são enunciadas por Merlí; deixando no
ar a imagem desejada de formato defasado:
Merlí: O sistema faz todos pensarmos que temos que estudar
em Harvard, se não somos fracassados. Você não passa, é
doente. É inquieto na sala, é doente. Não podemos pensar que
o sistema educacional fracassou? Devemos amarrar as crianças
nas cadeiras em uma época com tantas distrações?
Merlí: É óbvio que essa sociedade é competitiva. E isso
se manifesta desde o ensino FUNDAMENTAL. DESDE O
COMEÇO, VOCÊS SÃO CLASSIFICADOS COM TODA ESSA
BUROCRACIA sobre habilidades e capacidades. Eles impõem
temas que vocês não têm interesse.
Merlí: O sistema educacional está datado. Por que os alunos
devem cursar matemática, não bastaria saber as operações
básicas? Por que estudar música e não fotografia ou cinema,
por exemplo?
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Merlí: As salas de aula parecem com as fábricas das quais Adam
Smith falava. Hora de entrada, sirene, matérias especializadas
e, acima de tudo, o mais importante, a data de fabricação. As
crianças entram no sistema por faixa etária. [...] Estamos numa
cadeia de produção, com planos de estudos padronizados.

Interpretando o que está colocado nas falas do protagonista,
inferimos que ele se mostra bastante consciente das fragilidades do
sistema e fala abertamente sobre, seja aos alunos em sala de aula ou
a seus colegas na sala dos professores. Ainda que estando dentro do
sistema, até mesmo por uma necessidade de trabalho e sobrevivência,
Merlí não deixa de colocar luz a essas questões que têm urgência de
revisão. A seu modo, procura romper e corrigir essas “falhas” quando
segue seu programa não linear para a disciplina, não se atendo
estritamente ao plano de ensino engessado pré-estabelecido.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como procuramos expor, afirmamos que a principal imagem de
docente que a série Merlí procura passar, na figura do protagonistatítulo, é a do professor inspirador, com uma retórica didática e sedutora,
que luta pela educação. Pelas falas na voz do próprio personagem,
depreendemos que o grande discurso construído em torno da educação
em Filosofia é, sobretudo, o do questionamento, de a Filosofia ser um
instrumento para fomentar profundidade e criticidade nas pessoas.
Nisso, a educação como um todo é retratada como ferramenta de
transformação; que “aumenta nossa capacidade de ser livres”, como
situa Hooks (2013, p. 13).
No penúltimo episódio da série é apresentada uma definição
para o “merlinismo”. Enquanto uma escola filosófica – tal qual o
cinismo, o estoicismo, entre tantas outras –, o merlinismo significaria
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“aproveitar o tempo sendo feliz; comer e beber para superar a
decadência humana”. Essa síntese, em tom de brincadeira, resume
a imagem do professor de Filosofia que Merlí representa, um sujeito
consciente sobre as questões da existência humana, além de
evidenciar um lado eminentemente humano dessa representação,
abarcando a boemia e os prazeres do personagem.
Enxergamos que há, sim, certas reproduções de estereótipos da
docência; tanto do professor oprimido (pelo sistema ou pela passagem
do tempo) quanto do professor entusiasta da educação. Por outro
lado, vemos que há quebras também da representação estereotipada
justamente quando se coloca a circular a imagem de um professor
com suas fraquezas típicas humanas. O herói com imperfeições.
Do ponto de vista do processo de ensino e aprendizagem,
entendemos que o ensino de Filosofia de Merlí cumpriu seu papel
de fazer seus alunos não se conformarem com o estabelecido e
conservarem seu espírito livre quando vemos, ao final, passados
anos, em um reencontro da turma, os alunos, em sua maioria, tendo
realizado seus sonhos e sendo cidadãos de suas vidas. Pensamos
nesse cumprimento da missão das aulas de Merlí, sobretudo,
quando focamos no percurso do aluno Pol, que cursou Filosofia e
agora é professor da disciplina. Narrativamente, entendemos que é
um elemento chave para concluir a história e amarrar as pontas da
sequência de eventos, produzindo significado. Mas, do ponto de vista
do ensino-aprendizagem, é também uma conquista da educação.
Talvez, para o discurso da série ter promovido mais avanços,
tenha faltado em Merlí a abordagem das questões de maneira mais
transdisciplinar, mais complexa (MORIN, 2007). Mas essa “limitação”,
por seguir a supremacia do conhecimento fragmentado em disciplinas,
no caso em questão, centrada na disciplina de Filosofia, também está
relacionada tanto a uma escolha narrativa de canalizar a história nas
aulas de Filosofia, quanto porque reproduz a realidade relativamente
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universal de um sistema escolar. De todo modo, ainda que de maneira
muito branda, assinalamos que vemos em Merlí não apenas a educação
para a compreensão da Filosofia, mas também a educação “para a
compreensão humana” de que fala Morin (2011, p. 81), enquanto um
saber fundamental para a educação neste século.
Concluímos sublinhando nossa percepção de que a série
Merlí está forjada com o olhar voltado aos princípios do campo da
comunicação e educação, que, segundo Baccega (2001, p. 9),
deve ser pensado a partir de conceitos “[...] tais como mediações,
criticidade, informação e conhecimento, circulação das formas
simbólicas, ressignificação da escola e do professor, recepção, entre
muitos outros”. Sustentamos essa perspectiva porque a série critica e
faz criticar, em variados momentos, tanto a mídia quanto a escola e o
docente; além de contemplar em sua narrativa as variadas mediações
presentes na dinâmica da educação formal.
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INTRODUÇÃO
As narrativas seriadas, que tiveram início nos folhetins, passaram
por livros e rádio, e trasladaram para o escopo audiovisual na televisão,
hoje podem ser assistidas em diversos dispositivos midiáticos que
permitem o acesso digital. As plataformas digitais de exibição de séries
estão entre os serviços digitais que mais apresentam crescimento e
relevância, tanto no contexto global quanto no Brasil.
O crescimento do consumo de narrativas de ficção seriada
nas plataformas digitais é tão consistente quanto impressionante.
O consumo de televisão via Internet cresceu 71% entre 2015 e 2016
(INSIGHTS NIELSEN, 2016), e gastam-se atualmente 116 milhões
de horas diárias assistindo a filmes e séries por meio de serviço de
streaming Netflix (CAPELAS, 2017). Ainda, segundo dados da pesquisa
Geek Power 201766, realizada pelo Omelete Group e o Ibope Conecta
com aficionados por séries, quadrinhos e games, há um relevante
crescimento no uso de serviços de streaming de vídeo e queda da TV
por assinatura. Em 2017, 97% do público revelaram ter o hábito de usar
algum serviço de streaming de vídeo, entre eles, Netflix (91%), YouTube
(80%) e HBO Go (13%), sendo que na edição da pesquisa de 2014
esse número era 68%. Nesse mesmo período o consumo de TV paga
caiu de 73% para 68%.
A empresa de pesquisa de mercado IHS Markit (2016a) afirma
que a Netflix e sua concorrente Amazon Video investiram, respectivamente, 4,9 e 2,6 bilhões de dólares em programação audiovisual em
2015, o dobro do valor praticado em 2013. Somadas, as quantias ultrapassam os investimentos de vários países no setor, como Alemanha,
França e Itália (a título de comparação, o Brasil investiu 1,4 milhões de
66 https://telepadi.folha.uol.com.br/pesquisa-reforca-queda-da-tv-paga-e-crescimentostreaming/
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dólares naquele ano). Utilizando como métrica as horas de exibição
de produção original, o crescimento desse setor em detrimento da televisão tradicional também fica evidente: as plataformas de streaming
triplicaram o volume de produção em 2016, movimento contrário ao
das redes de TV norte-americanas, que reduziram de 2.500 para 2.300
as horas dedicadas a dramas e comédias originais entre 2014 e 2016
(IHS MARKIT, 2016b).
Nessa nova relação digital com a ficção seriada, os jovens
apresentam formas distintas de consumo, tanto na relação com o
tempo, sem necessidade de espera entre os episódios, quanto na
relação com a frequência/quantidade, na multiplicação das horas e da
quantidade de episódios assistidos (VILELA, 2016). O objetivo desse
capítulo é compreender o consumo de séries de jovens brasileiros
entre 13 e 18 anos tanto a partir das quantidades e frequências, quanto
pela diversidade de gênero e de nacionalidades de produção.
Os sujeitos dessa pesquisa são todos estudantes da
Escola Sesc de Ensino Médio (Esem). Ela foi fundada em 2008
pela Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e
Turismo – Sesc (QUEM SOMOS, s/d) para oferecer ensino gratuito
em sistema de internato para meninas e meninos de todas as 27
unidades federativas do Brasil. Ao todo, 450 estudantes vivem e
estudam no campus localizado no Rio de Janeiro. Entendemos que
a amostra representa um ambiente controlado, e por isso deve ser
entendida como um grupo de representantes de todos os estados
brasileiros que passaram por um processo de seleção e que vivem
em um ambiente específico, vivenciando interações dentro desse
contexto. No entanto, enquanto campo, a Esem funciona quase
como um laboratório onde é possível observar a interação presencial
sociocultural entre estudantes de todo o Brasil, uma situação bastante
difícil de ser reproduzida em outras circunstâncias.
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A investigação realizada na Esem remete ao projeto de pesquisa
“Cosmopolitismos Juvenis no Brasil”, parte constituinte do projeto
internacional “Cultures Juveniles à l’ ère de la globalization”, que,
desenvolvido originalmente na França, conta com pesquisadores
também em Israel, Coreia do Sul, Austrália e Canadá. Trata-se de um
estudo comparativo em cidades globais com o objetivo de discutir
como os jovens constroem representações de si mesmos e de suas
relações com o mundo, por meio do consumo de bens culturais globais
ou locais. O projeto busca descobrir se os jovens desenvolvem uma
postura estética que possibilitaria a construção de um olhar reflexivo
para o Outro, entendendo esse cosmopolitismo cultural-estético a partir
da análise do consumo cultural e das experiências com a cultura global
através das quais os jovens elaboram seus critérios de julgamento,
conhecimento e imaginário do Outro.
A reflexão apresentada aqui parte de pesquisa bibliográfica e
pesquisa de campo quantitativa, por meio de questionário (N=450),
e qualitativa, por meio de um grupo de discussão (N=6) e um jogo
desenvolvido pela equipe do projeto de pesquisa “Cosmopolitismos
Juvenis no Brasil” (N=180). Como parte da pesquisa bibliográfica,
contribuem para a discussão autores que estudam consumo midiático
(JACKS, ESCOSTEGUY, 2005; JACKS, 2010), comunicação e recepção
(MARTÍN-BARBERO, 2004, 2006; BACCEGA, 1995, 1998), e cultura
de séries (SILVA, 2014; VILELA, 2016). Para a pesquisa empírica,
estivemos presentes no campus da Esem entre 22 e 29 de maio de
2017 e realizamos o questionário com todos os estudantes, e as
demais técnicas com quase metade deles.
O questionário aplicado é dividido em três partes. A primeira, de
consumo cultural, aborda práticas e usos das idiomas (vernaculares
e veiculares); consumo de filmes, séries, televisão, músicas, histórias
em quadrinho, livros, imprensa (jornais/revistas), rádio, sites/blogs,
redes sociais, mídias “globais”; e frequência em espetáculos. A
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segunda parte, voltada para cultura global, aborda temas relevantes
para a sociedade global, como globalização e direitos humanos;
interesse internacional; viagens e conhecimento a respeito de outros
países (monumentos; locais naturais; personagens políticos e
históricos; cientistas, inventores, exploradores, artistas, esportistas,
locais de cultura); e a identificação de jovem com a relação local/
internacional. A terceira parte do questionário faz um levantamento do
perfil sociodemográfico do jovem (nacionalidade, residência, idade,
gênero, situação acadêmica/profissional, renda e status familiar),
além de entender que tipo de relações internacionais ele mantêm e
que idiomas conhece/utiliza.
O grupo de discussão foi realizado em 26 de maio, com 60
minutos de duração, e contou com a participação de quatro meninas
e dois meninos. O jogo utilizado foi o “CosmoCult Card Game”, criado
especificamente para a pesquisa pelo GameLab da Escola Superior
de Propaganda e Marketing de São Paulo (ESPM-SP), e que consiste
em um jogo de cartas em que os jogadores precisam resolver uma
situação fantástica inspirados em produtos culturais e cartas-ícone,
o que permite que tragam seu repertório cultural e pistas de como
se relacionam com ele enquanto se divertem67. O jogo foi realizado
ao longo do período com 180 estudantes, sendo 90 meninos e 90
meninas, em 30 partidas com grupos de seis jovens cada. As conversas
realizadas no grupo e durante as partidas foram registrados em áudio.
Com a combinação de tais metodologias, foi possível levantar
um interessante panorama de consumo de séries pelos jovens por
meio de plataformas digitais. Essas permitem que eles assistam
quantas séries quiserem, em qualquer tempo livre que tenham, e que,
67 Uma descrição mais detalhada do “CosmoCult Card Game”, bem como uma reflexão
sobre os aportes possíveis dessa ferramenta metodológica e a análise de situações de
aplicação podem ser encontrados em: BEKEZAS, Wilson Roberto; BERIMBAU, Mauro;
MADER, Renato Vercesi; PELLERANO, Joana A.; RIEGEL, Viviane. CosmoCult Card Game:
a methodological tool to understand hybrid and peripheral cultural consumption of young
people. Open Library of Humanities, Cambridge, no prelo.
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por esse motivo, se relacionem com esse conteúdo de uma maneira
diferente daquela que permite a tradicional exibição das narrativas
seriadas pela televisão.

CONSUMO DE SÉRIES POR JOVENS:
MEIOS DIGITAIS E GLOBALIZAÇÃO
A discussão sobre consumo midiático está relacionada aos
estudos culturais, que transcendem a pesquisa dos meios, partindo
para um contexto do circuito de produção, circulação e consumo
da cultura midiática, sendo que a influência que os meios podem
ter sobre as pessoas ou as culturas permanece relativa (JACKS &
ESCOSTEGUY, 2005). Os estudos sobre consumo midiático possuem,
assim, uma relação mais ampla com os meios de comunicação,
e permitem a abertura para a compreensão das relações com os
diferentes dispositivos tecnológicos, utilizados simultaneamente, por
um processo de convergência midiática. Nesse caminho, podemos citar
a pesquisa “Jovem e consumo cultural em tempos de convergência”,
em andamento. Ela busca relacionar os elementos constitutivos
das identidades desses jovens, que se encontram em construção,
aos processos e práticas culturais ocorridos por meio do consumo
midiático (JACKS, 2010).
A crescente disponibilidade tanto de modos de produção
quanto de consumo midiático pressupõe diferentes apropriações de
plataformas e formatos narrativos, ou gêneros, criando novos arranjos
constitutivos das experiências cotidianas e juvenis no cenário brasileiro
contemporâneo. Em conjunto a esta multiplicidade técnica, está um
sujeito histórico reconhecedor dos códigos, modos de produção,
gêneros e narrativas. Ele deixa indícios de outras formas de disputas por
significação, que ocorrem principalmente pelo acesso à participação
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em redes imateriais que disponibilizam informação e entretenimento,
num processo que Néstor García Canclini (2009) denomina de
desmaterialização da cultura pelas redes digitais.
Nesse contexto, é necessário inserir a reflexão sobre as culturas
juvenis, onde há cruzamento entre subjetividades e tecnicidades
sensoriais e cognitivas, pois os jovens seriam sujeitos estruturalmente
mediados por suas interações pela e com a tecnologia, principalmente
no contexto contemporâneo das tecnologias digitais (MARTÍNBARBERO, 2006). Os estudos que traçam o perfil de internautas
(RECUERO, 2009) mostram que eles são prioritariamente jovens,
público esse que tem deixado cada vez mais a televisão para ficar
em companhia do computador, estabelecendo novas relações com
os meios, cujo processo já não é mais de “um para vários”, mas de
“muitos para muitos”.
Na dialética visibilidade/invisibilidade – em um mundo em que
“dar a ver” significa “dar a ser”, e vice-versa – há novas modulações
inscritas nas velhas e novas tecnicidades de ser em imagens, como
sugere Jesús Martín-Barbero (2004). A discussão no que se refere ao
consumo audiovisual propriamente dito implica na articulação entre
produção audiovisual e práticas de consumo.
Independentemente do meio utilizado para consumir narrativas
de ficção seriada, estão sempre presentes ali relações de recepção
midiática, já que a recepção é parte intrínseca do processo comunicativo
que cria, de fato, a comunicação: uma interação entre sujeitos que
inclui a relação com os meios de comunicação (BACCEGA, 1998).
Para Maria Aparecida Baccega (1995, 1998), a recepção é mais que
o momento de encontro entre emissor e receptor, fazendo parte do
processo complexo que permite a um sujeito-emissor enviar alguma
mensagem, e, a um sujeito-receptor, captá-la e entendê-la (podendo
tornar-se, por sua vez, um novo emissor). Os significados enviados
pelo emissor apenas podem ser compreendidos pelo receptor caso
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ambos compartilhem parte de um mesmo universo de sentidos. O
entendimento de determinada mensagem depende de um contexto
cultural comum, compartilhado, que permita entendimento e diálogo.
São essas referências compartilhadas que possibilitam o traçado de
percursos de leitura da mensagem emitida por parte do receptor.
Uma vez que atualmente a televisão pode ser vista no tablet,
no celular, no laptop, ou seja, em contextos diversos e em constante
transformação, há mudanças também na expectativa e na experiência
de consumir conteúdos audiovisuais. Conforme explica Vilela (2016), a
televisão na lógica de transmissão implica a organização temporária em
sucessão dos conteúdos para um público amplo que estará diante da
tela simultaneamente. A espera pelo próximo capítulo de uma narrativa
de ficção seriada obrigatoriamente fazia parte do gozo no consumo
de rádio e televisão. Da mesma forma, o programa de televisão em
suas formas diferentes explorou essa dimensão trabalhando com o
suspense, o “gancho” no final do capítulo etc. Por outro lado, nas
novas formas disponíveis de assistir à televisão, o próximo capítulo
não é esperado da mesma forma, organizando o tempo em relação ao
momento definido na programação pelo transmissor.
Para Silva (2014), as séries fomentam interesses que não
se restringem ao envolvimento de comunidades de fãs com obras
específicas, mas também indicam a formação de um repertório
histórico em torno desses programas, de uma telefilia transnacional.
Para que haja uma cultura de séries compartilhada, é necessário que
os espectadores tenham pontos de contato em seus universos de
sentido, a fim de entender as mensagens, apreciá-las, e por sua vez
criar novos pontos de contato cultural a partir delas. Essa relação se
concentra principalmente com as séries de origem norte-americana,
mas também há outras matrizes, como Reino Unido, Coréia do Sul e
Espanha, por exemplo.
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Frédéric Martel (2012) mostra como a indústria do
entretenimento norte-americana, voltada para o grande público,
dominante e popular, forma a cultura mainstream. Em seu estudo,
demonstra serem múltiplas as razões para esse domínio norteamericano, que estariam fundadas no fato de que o “sistema
americano de produção de conteúdo é um modelo complexo,
produto de uma história, de um território imenso e de uma imigração
de todos os países, todas as línguas e todas as culturas” (IBIDEM,
p. 448). Tal cultura pode ter conotação positiva, no sentido de ser
algo que se pode compartilhar por todos, ou negativa, no sentido
de uma cultura hegemônica e dominante.
A aceitação das proposições feita pela indústria de
entretenimento global por diferentes realidades locais permitem,
portanto, tanto sugerir que os produtos podem parecer exóticos e
mesmo assim atrair o interesse dos públicos locais, quanto mostrar
um processo de consumo dos códigos culturais hegemônicos, com
pouca adaptação ou resistência. Ao consumir produtos midiáticos de
outras culturas, os indivíduos poderiam aumentar sua abertura a estas,
e passariam a aceitar mais produtos estrangeiros. Alternativamente,
também poderiam resistir a produtos advindos de outras culturas,
simplesmente por não poderem se relacionar com eles, ou por
preferirem valorizar seus códigos locais.

UM PANORAMA DO CONSUMO DE SÉRIES
A partir dos dados do questionário (N=450), podemos traçar
um panorama sobre o consumo de séries pelos jovens brasileiros,
com informações sobre: a comparação de consumo entre produtos
audiovisuais; a frequência de consumo de séries; a quantidade
de consumo de séries; os formatos utilizados para o consumo das
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mesmas; os meios utilizados para este consumo; o país de origem das
séries consumidas; os formatos de idioma utilizados para o consumo
de séries (dublado ou legendado); e os idiomas das séries consumidas.
Os jovens respondentes informaram que, dentre os dispositivos
midiáticos a que eles possuem acesso, a televisão ainda é o que está
mais presente, seguida do smartphone e do computador. Diversos
produtos culturais são consumidos pela televisão: filmes, séries e
programas em geral. Tanto no smartphone quanto no computador,
eles também assistem a filmes e séries, além de vídeos em canais
específicos, sendo o YouTube o mais citado. Filmes e séries estão
presentes nos diferentes meios e são os produtos culturais mais
consumidos pelos jovens brasileiros pesquisados.
Quando perguntados sobre as atividades culturais com as quais
se identificam, os produtos audiovisuais apareceram com destaque,
sendo que os mais citados, em ordem de preferência, são filmes, séries
e vídeos no YouTube. Para esses produtos culturais, mais da metade
dos respondentes dá nota 5, o que revela maior grau de identificação.
Já os programas de televisão, em geral, ganharam nota 3 e foram
citados por apenas 100 jovens.
Considerando que o consumo de séries é o segundo grupo de
produtos audiovisuais preferido pelos jovens, analisamos a frequência
e a quantidade, em comparação com o primeiro grupo, de filmes. As
séries são consumidas em média 3 ou 4 vezes por semana por 24,7%
dos jovens, e 1 ou 2 vezes por semana por 23,5%, sendo que há 12%
que afirmam assistir a séries todos ou quase todos os dias. A frequência
com que assistem a filmes é menor, sendo o grupo mais relevante o
de 1 a 3 vezes por mês (36,6%), e somente 1,2% assistem a filmes
todos ou quase todos os dias. Uma possibilidade de explicação dessa
maior frequência do consumo de séries está relacionada à duração
dos episódios e também à continuidade da ficção seriada.
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A natureza da ficção seriada, constituída de temporadas com
diversos episódios de curta duração, igualmente explica a maior
quantidade de séries assistidas, sendo que algumas são assistidas
parcialmente – apenas um episódio ou uma temporada. As séries são
consumidas por 49% dos jovens, de 1 a 3 séries por semana, ou para
aqueles que assistem menos, 38%, de 4 a 6 por mês. A quantidade
de filmes a que assistem é menor, de 1 a 3 por mês para 63%. Devido
à maior frequência e quantidade de consumo de séries, podemos
considerar esse um dos produtos culturais e audiovisuais de maior
relevância para esse grupo de jovens.
Em relação aos formatos utilizados para o consumo de séries,
o maior percentual (92,9%) está concentrado em programação
personalizada paga, que é o caso de plataformas de streaming como
a Netflix. Em comparação, as plataformas gratuitas, caso do YouTube,
foram citadas por 39,9%, sendo o segundo formato mais utilizado.
A programação fixa da televisão (aberta ou paga) é consumida por
27,2%, e o download gratuito, por 27,4% dos respondentes.
Os meios utilizados pelo grupo especificamente para assistir a
séries são diversos, sendo o principal o computador pessoal (96,7%),
seguido pelo smartphone (64,7%) e pelo aparelho de televisão (54,3%).
É importante ressaltar que o grupo que participou dessa pesquisa
tem uma característica específica, que é a posse de um computador
pessoal, oferecido pela escola, para que eles estudem. Esse fato possui
impacto sobre a escolha do meio para consumir produtos audiovisuais.
A baixa utilização da televisão também pode ser explicada pelo fato
que há uma televisão disponível para cada 80 jovens, sendo que essa
é uma experiência diferente da televisão que porventura possuam em
casa, dividida apenas entre os membros da família.
Em relação ao país de origem das séries, quase metade
(47,6%) prefere principalmente os produtos estrangeiros, mas há um
grupo relevante, de 30,4%, que considera tanto produtos nacionais
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quanto estrangeiros. Um grupo menor, de 9%, diz preferir somente as
produções estrangeiras. Muitas das séries produzidas e disponíveis são
internacionais, fator que da mesma forma pode explicar a preferência
dos jovens por esses produtos.
Ao consumir as séries estrangeiras, os jovens pesquisados
responderam que normalmente assistem aos episódios
exclusivamente (38%) ou normalmente na língua original
(35,9%), com ou sem legenda. Somente 2% afirmaram consumir
exclusivamente dublado e 9,7%, normalmente dublado. Esse dado
deve ser compreendido especificamente para o grupo estudado,
uma vez que eles relatam que são constantemente incentivados
pelos professores de inglês da escola a consumirem produtos
culturais estrangeiros em seu idioma original. Dessa maneira, no
grupo, essa tornou-se uma prática mais desejada e realizada.
Quanto aos idiomas das séries estrangeiras consumidas, é
possível verificar que a maior parte dos produtos assistidos é de origem
anglófona, sendo o inglês o idioma de maior contato para os jovens,
com o inglês norte-americano sendo o mais consumido (95,6%),
seguido de perto pelas outras versões do idioma, como a britânica
e a australiana (83,7%). Esse dado reflete uma maior quantidade de
produções de origem norte-americana e britânica, ou de produtos em
inglês, assim como, nesse grupo específico, o aprendizado desse
idioma mais recorrentemente na escola ou em cursos complementares.
O fato de muitos produtos culturais serem de origem norte-americana,
principalmente aqueles presentes nos meios mais conhecidos ou
famosos, também contribui para o contato com esse país e com esse
idioma mais frequentemente. Em comparação, produtos em espanhol
são consumidos por 27% dos jovens, em francês por 17,2%, em
japonês por 13,3% e em alemão por 11,9%. Destaca-se o fato que na
escola onde estudam eles têm acesso a aulas de espanhol, francês
e alemão, o que pode incentivá-los a esse consumo. Mas também é
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interessante sublinhar o interesse por séries em japonês ou coreano,
idiomas que não são ensinados na escola, e que normalmente não são
de fácil acesso para os brasileiros. Nesses casos específicos, muitas
vezes os jovens demonstram mais interesse pela cultura ou pelo país
do que pelos temas da séries, e usam esses produtos culturais para
adquirir um conhecimento mais profundo sobre a região.

O QUE ASSISTEM
Para aprofundar o estudo do consumo de séries, e conhecer
especificamente as referências desses jovens e as conexões que
fazem a elas, aplicamos duas técnicas qualitativas de coleta de
dados. Tendo como base as partidas do “Cosmocult Cardgame”,
e principalmente as atividades do grupo de discussão realizado,
foi possível levantar alguns dos gêneros e séries preferidos e
preteridos pelos jovens sujeitos da pesquisa. Nos dois âmbitos
percebe-se algumas “unanimidades”, citadas com frequência.
Há gêneros buscados avidamente (como drama ou fantasia,
“porque foge da realidade” de suas vidas adolescentes e da rotina
de estudos da Esem) e séries queridinhas (como a história de
vampiros adolescentes The Vampire Diaries, a dramática trajetória
da família adotiva de The Fosters, ou Stranger Things, série de
ficção científica e terror ambientada nos anos 1980 que, segundo
um dos jovens, “viralizou aqui na escola”). Ao mesmo tempo, esses
estudantes discordam em outras especificidades: dividem-se, por
exemplo, entre amor e ódio por séries de ação: enquanto uma
das participantes do grupo de discussão afirma que “se for muito
parado eu fico com sono”, outra afirma que “odeio ação, eu prefiro
romance ou séries mais de adolescente”.
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Alguns clichês no enredo, como os romances, também dividem
opiniões: uma das participantes acha que “o amor sempre melhora
a série”, enquanto um dos meninos afirma que “não pode ser aquele
romance muito meloso”. Uma das meninas complementa que “[o
romance] não pode ser o principal da série, porque senão quando o
casal fica junto não tem mais graça, e aí eles começam a inventar briga
e coisa que não tem nada a ver”, e o grupo exemplifica com as séries
Grey’s Anatomy e Once Upon a Time, respectivamente um drama
médico e um drama fantástico com personagens que levaram muitas
temporadas à beira de envolvimentos românticos – uma situação
conhecida em inglês por “will they or won’t they?” (algo como “eles
vão ou não vão?”) – cujas narrativas, na opinião dos pesquisados,
perderam força após a formação definitiva dos casais.
Outras fórmulas batidas também são criticadas em diferentes
gêneros. Entre os dramas, The Walking Dead, que se passa em um
pós-apocalipse zumbi, é criticada por uma jovem que afirma que eles
colocam um impacto, uma morte ou alguma coisa no primeiro episódio,
ou nos primeiros episódios, e algum impacto nos últimos episódios, e
o meio da temporada fica morto, fica chato de assistir, e você fica meio
que arrastando a série”. Já entre as comédias, o problema para outra
estudante são aquelas “risadinhas no final, […] como se tivesse uma
plateia”, marca registrada das sitcoms gravadas ao vivo até a última
década, como Friends; um jovem chega a dizer que as risadas são
coisa de “série velha”.
Como é possível perceber pelos exemplos trazidos pelos
jovens, bem como pelos dados do questionário, o repertório das
séries é prioritariamente norte-americano. Quando inclui também
produções de outros países, essas seguem um formato semelhante
transnacional, o que é denominado por Silva (2014) de cultura das
séries. É importante ainda relacionar essa realidade com o fato de que
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as principais produtoras de séries são originárias dos Estados Unidos,
conforme descreve Martel (2012) .
As séries brasileiras não aparecem espontaneamente nas discussões, apesar de um terço dos jovens ter afirmado no questionário que também busca séries nacionais. Quando perguntamos sobre
a produção nacional, comentam apenas sobre 3%, drama de ficção
científica produzido pelo serviço de streaming Netflix. Só após lembrarmos que a rede de televisão Globo igualmente produz séries alguns
comentaram minisséries como Justiça e Verdades Secretas. Os jovens
afirmam que não assistem a tantas séries nacionais porque elas são
exibidas prioritariamente por canais de TV aberta, e enquanto estão na
Esem o acesso à televisão no horário em que são exibidas é restrito,
além de terem que compartilhar o aparelho de televisão com um número grande de indivíduos. No entanto, a rede Globo, por exemplo, oferece um serviço pago de streaming para sua programação, semelhante à
Netflix, mas nenhum dos jovens citou usar essa opção, mostrando que
a vontade de assistir a esse conteúdo é menor do que aquela relacionada às produções internacionais. No grupo de discussão, após citar
as minisséries, os jovens começaram imediatamente a compará-las
com outras narrativas internacionais, vistas como mais originais.
Até o idioma se mostra como um impeditivo para a apreciação da
produção brasileira: segundo os jovens, “português não combina com
série”. 3%, o primeiro exemplo lembrado, causou tanto estranhamento
em uma das jovens que ela conta que cogitou assistir a série dublada
em inglês com legendas em português. Esse elemento também
corrobora com o aspecto transnacional da cultura de série e a relação
muito centralizada na produção norte-americana.
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COMO ASSISTEM
A partir dos dados do questionário, do grupo de discussão e das
partidas do jogo, foi possível entender que, para esses jovens, ver série
é dedicar tempo e esforço às suas narrativas preferidas. Em relação
à quantidade e variedade, os jovens engajam-se em uma espécie de
consumo bulímico (VILELA, 2016): muitas vezes escolhem uma série e
a assistem até que todas as temporadas disponíveis acabem. A prática,
batizada em inglês de binge watching, é conhecida em português
como maratona, inspirada pela corrida de longa distância, um esporte
que exige tempo e resistência. Para esses jovens, assistir séries por um
longo período de tempo é “maratonar”, e eles dão preferência a essa
maneira de consumir as séries. No grupo de discussão, ao longo das
partidas do jogo e mesmo em conversas informais realizadas durante
a aplicação do questionário, era comum ouvir dos jovens sujeitos da
pesquisa que preferem assistir uma série só, inteira, do que assistir
duas ou mais ao mesmo tempo.
Uma das participantes do grupo de discussão afirmou que “[a
série de drama fantástico] Game of Thrones eu assisti tipo as seis
temporadas em duas semanas, [o drama sobrenatural] Supernatural
eu assisti as nove temporadas em um mês [ ] e [a comédia] Santa
Clarita Diet eu assisti em uma tarde”. Outro jovem disse que seu recorde
foi Stranger Things: “em dois dias foi a série toda”. Além das séries
novas, as maratonas incluem também rever as narrativas preferidas, e
uma jovem disse que assistiu às quatro temporadas de The Vampire
Diaries quatro vezes. Esse consumo voraz nem sempre pode ser
conciliado com a rotina escolar, mas o espaço das séries é garantido
no tempo livre, a qualquer custo: alguns jovens dormem menos horas
do que gostariam para encaixar alguns episódios, e feriados e férias
são esperados com ansiedade. “Você vai ter vida social nas férias?
Não [risos]”, brinca uma das meninas, e seu colega explica que “Vou
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partilhar: durante o dia vou ser sociável, na madrugada vou assistir
série, [ ] e vou dormir de manhã”.
Foi possível perceber que esses jovens acreditam que quem
assiste casualmente “não vê série”, corroborando com o fato de que
um número significativo deles vêem séries quase todos os dias. Os
que compareceram ao grupo de discussão brincaram que só estavam
ali os “viciados”, os que consomem séries intensamente. Durante as
partidas do “Cosmocult Cardgame”, apareceu ainda essa crença de
que o consumo intenso é o único válido. Em uma ocasião, os jovens
precisavam inventar uma história que incluísse uma série, e uma
menina afirmou que não saberia citar nenhuma, já que não vê séries.
“Não vê vírgula”, corrigiu sua colega de quarto, e ela replicou “Ok, vejo,
mas não sou viciada, é como se não visse”.
Durante outra partida do jogo, também com a temática das
séries, algumas jovens tiveram a seguinte conversa:
Participante 1 - Eu não lembro de nenhuma série [ ]. Eu só
consigo pensar em Game of Thrones, mas não vejo.
Participante 2 - Vai com essa mesmo, vai com o [personagem]
Jon Snow.
Participante 1 - Tá, eu vou matar ele, cortar o corpo com a
própria espada dele e jogar no lixo.
Participante 3 - O que faz muito sentido com a série.
Participante 1 - É, eu sei que todo mundo morre.

Esse é outro exemplo da mentalidade que conecta assistir
séries com dedicação: mesmo supostamente sem assistir, os jovens
conhecem seus personagens e enredos. Nessa perspectiva, é
interessante destacar que a cultura das séries transcende a prática de
assistir a série em si, incluindo interações com seus conteúdos por meio
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de memes na Internet, e de comentários de outros sujeitos durante o
episódio ou depois, principalmente nas redes sociais digitais.

Como se relacionam com as séries e a partir delas
Essa forma tão intensa de consumo acaba criando não apenas
relações entre os jovens e suas séries preferidas, mas também os
conecta com outras pessoas a partir das narrativas. As séries passam a
funcionar como elos sociais, que permeiam as interações. Um exemplo
simples dessas interações são as indicações de séries. De acordo
com os sujeitos da pesquisa, quando alguém descobre uma série
interessante, faz questão de compartilhar a novidade com os amigos.
Às vezes, uma série específica faz o jovem se lembrar de alguém que
pode apreciá-la, e o primeiro “inicia” o segundo na história. Os dois
passam a ter então um laço de amizade diferente: são agora “amigos
de série”. Uma das participantes do grupo de discussão afirmou que
as colegas de quarto a apresentaram a séries de anime, as animações
produzidas no Japão, o que a deixou “tão viciada quanto elas”. Outro
jovem descobriu The Fosters graças à colega que estava sentada a
seu lado no grupo de discussão, e ao contar essa história, ambos
fizeram um gesto manual que imita um coração. E mesmo ali, durante
a discussão, as indicações aconteceram: uma das meninas criou uma
lista no celular para não esquecer de conferir as séries Gilmore Girls,
um drama sobre uma mãe solteira e sua filha adolescente (enredo
que relacionou com sua história familiar), e iZombie, uma comédia
dramática sobre zumbis, que não conhecia.
Outra interação menos desejada é a “traição”, que, segundos
os jovens, é quando duas pessoas combinam de ver a série juntas e
uma se adianta e assiste sozinha, ou, pior ainda, com outra pessoa.
Entre casais, a prática é tão comum que a plataforma Netflix chegou
a realizar uma pesquisa online sobre o assunto em 2016, e entre
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as 30 mil pessoas contempladas, de 29 países, 60% já traiu seu
companheiro de séries (NETFLIX MEDIA CENTER, 2017). Seguindo
sua estratégia comunicacional bem-humorada, a Netflix chegou a criar
um vídeo promocional estrelando João Kléber (MEIO & MENSAGEM,
2017), apresentador de televisão conhecido por realizar pegadinhas
com câmera escondida em que uma pessoa comprometida é tentada
a trair enquanto seu parceiro romântico assiste a tudo por uma
televisão, no estúdio.
De acordo com a pesquisa da Netflix (IDEM), 18% dos
entrevistados já discutiram por conta da “traição”, e 14% acham
que a prática é pior do que ter um caso de verdade. Entre os jovens
participantes do grupo de discussão, o assunto não é levado tão a sério:
uma das meninas tinha sido “traída” duas vezes por companheiros
presentes, que seguiram em frente com os dramas 13 Reasons Why e
Girlboss sozinhos, mas tudo foi resolvido com um “puxão de orelha”.
Pior que ser “traído”, para esses jovens, é “levar” ou “pegar” um
spoiler, quando alguém revela detalhes do enredo para quem ainda
não viu a série (a prática também é conhecida pelo mesmo nome
no consumo de filmes e livros). Segundo os estudantes, os spoilers
acontecem “principalmente quando [a série] é uma febre [ ]; quando
tá no auge e tá todo mundo assistindo sempre rola um que chega ‘tu
viu quem matou fulano?’”. Durante uma partida do jogo “Cosmocult
Cardgame”, uma jovem começou sua história dizendo que ela e a
misteriosa personagem A, da série adolescente Pretty Little Liars,
iam se encontrar. Sua colega, mais avançada na série, disse que
“ela não sabe quem [A] é e eu quero muito contar”. Todas as demais
meninas participantes protestaram: “não conta, sem spoilers!”. Os
spoilers são uma consequência nefasta da nova forma de ver série:
com consumidores tão ávidos, episódios disponíveis todos de uma
vez em plataformas como Netflix, ou cópias piratas de temporadas
inteiras disponíveis para download antes da exibição por canais
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brasileiros, é preciso ser rápido ou a supresa será estragada por outro
fã entusiasmado, pessoalmente ou online, nas redes sociais.
Outro aspecto trazido pelas novas relações com as séries é
a possibilidade que esses jovens encontram de enxergar-se nelas.
As narrativas podem funcionar como metáforas para suas vidas, de
forma mais ou menos abstrata, em aspectos bastante profundos. Uma
das estudantes diz que se identifica com pontos trazidos pela série
13 Reasons Why, que aborda o suicídio de uma adolescente: “eu me
sinto meio que invisível onde eu estou, e meio que não faço muita
diferença estar ali ou não”. Os colegas, visivelmente desconfortáveis
com a revelação, continuaram falando sobre outros aspectos da série.
Uma das estudantes disse que o bullying, um dos pontos principais do
enredo, é presente na vida de todo adolescente, e que é normal que
os colegas percebam que algo assim está acontecendo com alguém,
mesmo quando não é muito explícito. Outras questões delicadas são
trazidas por outra jovem, que se disse tocada pelas séries dramáticas
Dear White People – “demonstra bastante coisa sobre racismo, coisas
pequenininhas que acontecem que já passei quando era menor [ ],
quando assisti pensei ‘meu Deus, essa série foi feita pra mim’” – e
Las Chicas del Cable, que segundo a menina fala de coisas que as
mulheres passam; a série aborda temas como machismo, abuso, falta
de liberdade e sexualidade.
Quando pensam em seus futuros, e nas incertezas que os
esperam quando saírem da escola, lembram-se de The Fosters – um
dos jovens fala que tem medo de que nada dê certo na vida, no
futuro, como acontece com alguns dos personagens – e Gilmore Girls
– uma das jovens se identificou com as incertezas da personagem
Rory quando sai da escola e entra na faculdade e precisa se
reinventar. Outra estudante comenta que quer ter a determinação da
personagem principal de Girlboss, inspirada em uma empresária real
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que decide que quer trabalhar com moda e consegue transformar o
sonho em um negócio de sucesso.
As séries também ajudam a reforçar ou refutar o contato com
a cultura de determinados locais. Um dos meninos afirmou que a
série Sense 8, que retrata um grupo de jovens de diferentes partes
do mundo conectados por um elo psíquico, representa as amizades
que tem na escola, jovens de diferentes partes do Brasil: “[na série]
eles estão um aqui e outro lá mas quando estão juntos eles se
sentem muito alegres, e quando estou com meus amigos aqui eu
me sinto muito bem”. Todos os participantes do grupos de discussão
concordaram, e mesmo quem não assiste à série disse ter se
identificado com a descrição do colega, mostrando que mesmo com
as diferenças culturais que os separam, os jovens encontram formas
de conexão que os fazem apreciar esse contato com o Outro. Mais
um exemplo é dado por um jovem, que disse se identificar muito com
a série adolescente Skam. A série se passa na Noruega e é falada em
norueguês, e o jovem afirma que seu enredo aborda a “adolescência
real”. A partir desse contato estético, conta que ficou com vontade
de visitar aquele país e de aprender o idioma, o que mostra uma
disposição cosmopolita, de abertura para outras culturas.
Podemos, assim, compreender como as séries são produtos
midiáticos por meio dos quais os jovens são mediados, conforme
aponta Martín-Barbero (2006), considerando as possibilidades de
interações midiáticas, pelas diferentes plataformas e pelos diversos
dispositivos. O consumo das séries permite formas de conexão com
produtos midiáticos, com diferentes sujeitos que também o consomem,
e com diferentes contextos culturais, a partir de conteúdos localizados
em outros países, ou em enredos que transcendem realidades
locais. A recepção desses produtos midiáticos é realizada, assim,
no compartilhamento de sentidos, de acordo com a perspectiva de
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Baccega (1995), a partir de contextos culturais comuns, nesse caso a
cultura de séries, seus formatos e usos compartilhados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para entender o consumo de séries por parte dos jovens no
Brasil é necessário olhar para um cenário que privilegia esse produto
cultural como plataforma não apenas para conexões midiáticas, mas
também para relacionamentos interpessoais e interculturais. O aspecto
comunicacional dessas relações se dá na concretização de um diálogo
a partir da emissão e recepção de códigos culturais compartilhados
por diferentes produtos audiovisuais de origens variadas, mas que
carregam em seus formatos e usos uma cultura de séries que domina
a esfera em que coexistem produção e consumo.
O investimento e as horas produzidas de programação
audiovisual original crescem nas plataformas digitais enquanto se
retraem na tradicional tela da televisão, mostrando que o telespectador
está buscando novo conteúdo e nova forma de assisti-lo. O acesso
digital à ficção seriada – seja pelo computador, tablet ou smartphone
– cresce e vai se tornando o principal ponto de contato dos jovens
com esse formato narrativo, inclusive no Brasil, onde tradicionalmente
a telenovela possui altos números de audiência. Entre os sujeitos da
pesquisa apresentada aqui, estudantes com idades entre 13 e 18 anos
oriundos de todas as unidades federativas do Brasil, o contato digital
permite novas formas de um consumo voraz, com muitas horas por
vez, a ponto de esse ser enxergado, por alguns, como o único jeito
válido de se relacionar com as séries.
O formato digital traz também especificidades em relação ao
conteúdo que passa a ser compartilhado por essa audiência. As
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produções internacionais e transnacionais dominam a playlist, e o
inglês, nas suas diferentes versões, é a língua mais presente e mais
associada a esse conteúdo, a ponto de uma jovem cogitar assistir a
uma produção nacional, falada em português, em sua versão dublada
em inglês, com legendas. Além do idioma, outros pontos que as séries
preferidas têm em comum são alguns temas destacados pelos sujeitos
da pesquisa – como racismo, sexismo, bullying, amizade, relações
familiares, angústias da vida adolescente e ansiedade em relação ao
futuro –, que podem ser entendidos como questões compartilhadas por
jovens, independente de onde estejam. Os estudantes se enxergam
nas séries, sejam elas encenadas em outras épocas ou em outros
mundos, reais ou imaginários. E gostam de ver-se ali, de experimentar
na ficção seriada a “adolescência real” (ainda que às vezes também
gostem de fugir da realidade).
A curiosidade para com a diferença é uma descoberta interessante dessa pesquisa. Ainda que os jovens compartilhem preferências
por gêneros, formatos, temas, países de origem e idiomas, se relacionam com essas coincidências de uma maneira própria, e consomem
a diversidade a partir de um interesse reflexivo pelo Outro e por suas
especificidades culturais. Esse processo de desenvolvimento de experiências cosmopolitas também foi encontrado em pesquisa realizada
com jovens da cidade de São Paulo (BEKESAS, MADER, RIEGEL,2016).
A partir de fagulhas iniciadas pelas “maratonas” online, alguns jovens
se mostram interessados por culturas, países e idiomas com os quais
talvez não tivessem contato ou interesse por outros meios.
É importante, no entanto, olhar para o retrato da audiência juvenil
traçado aqui com algumas limitações, já que os sujeitos da pesquisa
vivem uma situação bastante particular: apesar de serem de todas as
partes do Brasil e de diferentes classes sociais, os jovens compartilham
a experiência de estudar na Esem, uma escola que os coloca em uma
nova realidade social e cultural. Ainda assim, as especificidades dessa
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escola criam uma audiência curiosa e antenada com as novidades
e com diferentes contextos culturais, e trazem uma diversidade de
antecedentes familiares, sociais e culturais capazes de esboçar um
retrato de como a juventude brasileira vem se relacionando com as
narrativas ficcionais seriadas.
A partir do entendimento dessas relações juvenis com e por
meio das séries, é necessário também se perguntar como outros
produtos midiáticos, como filmes, músicas, livros e blogs/redes
sociais, por exemplo, são inseridos nesse contexto. Para os
próximos passos da pesquisa, entendemos ser necessário ampliar
a discussão a partir de outros produtos midiáticos e culturais,
explorando o consumo cultural como uma interessante maneira de
desenvolver experiências cosmopolitas.
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