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RESUMO

A partir da contextualização de uma sociedade influenciada pela cultura da mídia e do
consumo, realiza-se uma pesquisa qualitativa com o intuito de estudar como a
telenovela brasileira exerce papel importante em um contexto em que os meios de
comunicação, com destaque para a televisão, pautam os temas discutidos e influenciam
os comportamentos adotados pelo público. O embasamento metodológico encontra-se
na análise do discurso (AD) e na análise semiótica de imagens. Ao se aplicar a técnica
de AD no estudo da mídia, ressalta-se a relevância de se relacionar construções
linguísticas com o processo comunicacional carregado de construções ideológicas. Com
a análise semiótica, considera-se a narrativa simbólica presente nos elementos
analisados de alguns capítulos da telenovela Viver a Vida, exibida pela Rede Globo, de
setembro de 2009 a maio de 2010. Tem-se, assim, um recorte contemporâneo da
amostra, priorizando a pesquisa acerca de uma temática que envolve questões
definidoras da atualidade como: pós-modernidade; o tripé da sociedade do século XXI –
de consumo, espetacular e midiática; a presença da televisão no contexto de produção
da cultura de massa e a influência da telenovela brasileira.
Palavras-chave: Consumo. Cultura da Mídia. Televisão. Telenovela.
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ABSTRACT

Starting from the contextualization of a society influenced by media and consumption
culture, it‟s made a qualitative research with the intention of studying how Brazilian
soap opera plays an important role in a context in that the media, with prominence of
television, rules the discussed themes and influence the behaviors adopted by the public.
The methodological basement is on the speech analysis and in images semiotics
analysis. When applying this technique in media study, the relevance is pointed out of
linking linguistic constructions with the communicational process loaded of ideological
constructions. With semiotics analysis, it is considered the symbolic narrative present in
analyzed elements of some chapters of “Viver a Vida”, exhibited by TV Globo, from
September 2009 to May 2010. It‟s got a contemporary cutting of the sample, prioritizing
the research concerning an thematic that involves defining subjects of present as: post
modernity; the tripod of century XXI society - of consumption, spectacular and media‟s;
the presence of television in context of mass culture‟s production and the Brazilian soap
opera‟s influence.
Keywords: Consumption. Media Culture. Television. Soap Opera.
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INTRODUÇÃO

A televisão funciona como um meio de aproximação da publicidade com o seu
público, estimulando a influência do discurso publicitário nos hábitos e valores de
consumo do telespectador. Por sua vez, por ser um dos programas que concentra grande
índice de audiência na televisão brasileira, a telenovela recebe um lugar de destaque na
programação e tem um papel importante ao ditar modas e influenciar o comportamento
da sociedade. A parceria entre televisão e publicidade é considerada uma estratégia
fundamental na contemporaneidade, já que a publicidade explora as linguagens verbal,
visual e sonora da televisão para atrair os telespectadores em um momento de
entretenimento e relaxamento em que eles estão inseridos. Por outro lado, as emissoras
televisivas lucram com o investimento publicitário feito ao longo dos meses de exibição
de uma telenovela, considerada um dos programas mais rentáveis da televisão brasileira.
Diante desta observação inicial, pretende-se realizar uma pesquisa sobre o poder
da telenovela de estabelecer um processo de identificação com o telespectador, a partir
das histórias e personagens apresentados e dos produtos e serviços anunciados (mesmo
que de modo implícito, por meio dos personagens e de seus hábitos nas tramas),
relacionando duas temáticas: a exibição de telenovela e o retrato de uma sociedade de
consumo. Para nortear o estudo, parte-se do questionamento: como a telenovela Viver a
Vida veicula estilos de vida típicos de uma sociedade de consumo, por meio dos
cenários e dos personagens (e seus comportamentos inseridos em padrões de riqueza),
mesmo que a maioria do público não esteja necessariamente inserida nesse tipo de
sociedade?
Convém esclarecer que este estudo não pretende defender que, no Brasil, a
população já vive incluída na chamada “sociedade de consumo”1. Busca-se analisar a
evidência de que a telenovela Viver a Vida (exibida de 14 de setembro de 2009 a 14 de
maio de 2010, no horário das 21 horas, na Rede Globo) é ambientada nesse tipo de
sociedade, fazendo uma espécie de antecipação ao público das características desse
modelo econômico-social, principalmente aos componentes das classes sociais2 mais
1

O histórico de constituição e a análise das principais características definidoras desse tipo de sociedade
serão apresentados no primeiro capítulo da Dissertação.
2
A definição das classes econômicas é baseada na renda domiciliar total de todas as fontes. Segundo
dados do IBGE, divulgados em 2008, pertence: à classe E os componentes cuja renda familiar vai de 0 até
768 reais; à classe D quando a renda varia de 768 a 1064 reais; à classe C (classe média) com variação de
renda entre 1064 e 4591 reais; e às classe A e B quando a renda domiciliar supera 4591 reais. Disponível
em: http://www3.fgv.br/ibrecps/credi2/Credi2_Apres_i_Neri.pdf Acesso em 29 de dezembro de 2010.
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pobres, alimentando seus sonhos e fantasias de consumo. É fato que o acesso farto às
“delícias” do poder de consumir não atinge todos os setores da população brasileira,
mas por intermédio da mídia (no caso desse estudo, mais especificamente por influência
da telenovela) um número expressivo de pessoas tem acesso a uma contínua exposição
(em Viver a Vida, o desenrolar da trama teve a duração exata de oito meses, tempo que
configura, em média, esse formato televisivo) de comportamentos, hábitos e gostos
atrelados às características de uma sociedade de consumo.
Sabe-se ainda que o público telespectador é bem mais amplo do que aqueles que
têm poder aquisitivo para consumir na mesma proporção que a maioria dos personagens
da novela. Os padrões de compra típicos de uma sociedade de consumo não atingem
todas as regiões do Brasil e nem todas as classes sociais. Viver a Vida exerce, assim,
dois papéis diferenciados: faz com que as classes sociais mais ricas se vejam
identificadas com os personagens abonados e os ambientes suntuosos retratados na
trama e alimenta os desejos de consumo das classes mais desfavorecidas
financeiramente.
Outra observação importante concerne ao fato de que esta pesquisa não irá se
prender à análise do chamado merchandising comercial, ou seja, uma espécie de
propaganda implícita inserida no fluxo narrativo da novela, criada no texto pelo próprio
autor e que funciona como um eficaz promotor de vendas. Partindo da proposta de se
estudar a relação entre a telenovela e as características de uma sociedade de consumo,
foca-se na própria análise do discurso e das imagens de alguns capítulos, considerando
elementos explícitos e implícitos, e retirando desses aspectos características que
comprovem a aproximação entre a novela e o retrato de comportamentos ligados ao
consumo.
O foco da pesquisa, portanto, é a análise do próprio discurso e das imagens da
telenovela e não o estudo do público, ou seja, não será adotado o método de pesquisa de
recepção com uma quantidade selecionada de telespectadores de Viver a Vida. Mais do
que querer descobrir como o público se relaciona com o direcionamento que a novela
dá, enfatizando práticas de consumo, pretende-se entender como este gênero televisivo
(mais que um programa televisivo como outro qualquer) articula seu discurso estando
inserido em um contexto em que a cultura midiática ocupa um papel fundamental ao
colocar em pauta na sociedade determinados assuntos, a partir das escolhas temáticas
que realiza em suas abordagens comunicativas. Desse modo, mais do que discutir se a
novela induz o público ao ato de compra, objetiva-se analisar as estratégias discursivas
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lançadas pela novela para expor o consumo.
A escolha de analisar um gênero televisivo também se mostra justificada pela
relevante influência que a televisão alcançou como veículo popular de massa, no Brasil.
“Já que faz parte da família, a tela acesa perde todo caráter de agressor e se converte na
grande companheira, essa de cuja fidelidade podemos estar seguros hoje” (MARTÍNBARBERO, 2004, p. 103-104). Assim, estuda-se um produto comunicativo que ajuda a
modelar a construção social da realidade e se apresenta, mesmo com o avanço de outras
mídias como a Internet, ainda no século XXI como uma “parceira” fundamental no
cotidiano das pessoas.
Mais do que buscar cumprir a função social que toda pesquisa deve alcançar,
objetiva-se também se debruçar no estudo de uma questão-problema instigante e que
pode fazer, no decorrer do estudo, com que a pesquisadora interrompa as certezas préformuladas. O propósito é o de enriquecer a formação acadêmica a partir das surpresas
com as quais o pesquisador pode se deparar no desenvolvimento de suas descobertas
teóricas. Ser uma admiradora da mídia televisiva e dos estudos da área facilita o
trabalho metódico da pesquisa, aliando conhecimento e prazer no estudo deste que se
tornou um produto televisivo tão importante para a compreensão da cultura no país e,
sem dúvida, um dos mais eficazes programas da televisão brasileira para gerar uma
reação passional e emocionada no público. Para Hamburger (2005), inúmeras
motivações e relevâncias podem ser apontadas sobre o estudo de telenovela no ambiente
acadêmico.
Outros [estudos] detectam em novelas de TV a persistência de elementos da
cultura popular no seio da própria indústria cultural. [...] elementos
autenticamente locais, produzidos na base da sociedade, encontram
possibilidade de se expressar em um gênero comercial como a novela.
(HAMBURGER, 2005, p. 23)

Busca-se também, ao se dedicar um estudo minucioso à temática da relação
entre telenovela e consumo, se opor à opinião de muitos críticos que consideram a
telenovela como um programa televisivo de menor importância nos estudos acadêmicos.
Como lamenta Sadek (2008, p. 12), “[as novelas] não geraram um número de estudos
compatível com sua presença na sociedade”. Importante presença essa verificada pelo
fato de que a novela, no Brasil, pode ser considerada um dos principais produtos da
Indústria Cultural e uma das mais expressivas fontes de renda das emissoras de
televisão que se especializaram em criar esse tipo de produto, como a Rede Globo.
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A verdade é que a telenovela – e o unitário, minissérie, seriado e outras
formas havidas e por haver – existem, persistem, já são exportadas,
importadas, reprisadas, analisadas, dubladas, legendadas; são motivo de
material jornalístico, de debates parlamentares, de discussões domésticas.
(PALLOTTINI, 1998, p. 197)

É notório que a telenovela é um programa televisivo extremamente popular e
que influencia a agenda social e midiática, inclusive sendo uma importante estratégia
comercial empregada pelas emissoras. A telenovela é produzida com o intuito de
concentrar grandes índices de audiência para a emissora que a transmite, gerando assim
lucro e estando claramente inserida em uma “cultura de consumo”. Por ser um dos
produtos mais vistos e comentados da televisão brasileira, a telenovela recebe um lugar
de destaque na programação e funciona como uma aliada da publicidade ao promover o
consumo em sua trama. Entretanto, essa influência atinge não apenas o âmbito
econômico, servindo de material de discussão em diversas esferas, como a política, a
social, a cultural etc.
No Brasil, frequentemente, mais da metade dos aparelhos de TV ligados
sintonizam a mesma telenovela, que, em contato diário com os espectadores,
lança modas, induz comportamentos, opina acerca de polêmicas, presta
serviços e participa do cotidiano do país. É inegável a influência das
telenovelas e da TV na vida cultural, política e comportamental da sociedade
brasileira. (SADEK, 2008, p. 11)

A partir dessas reflexões, busca-se compreender se (e como) a telenovela Viver a
Vida refletiu padrões de uma sociedade de consumo ao focalizar, por meio dos
personagens e dos cenários, estilos de vida consumistas das classes médias e altas de
grandes centros urbanos, como o Rio de Janeiro, e ao praticamente não apresentar
núcleos de personagens pobres em sua trama. Dessa forma, objetiva-se identificar (a
partir do suporte metodológico a ser empregado) o lugar social a partir do qual fala o
autor da novela (toda a equipe de produção e a linha editorial da Rede Globo), que,
previamente, aparenta estar localizado na classe social mais favorecida financeiramente
(classes média e alta).
[...] entendemos que a cultura de massa assume uma fisionomia específica
no folhetim eletrônico. Instaura a Cultura Zona Sul, organizada pelos modos
de ser e pensar dos bairros cariocas Ipanema, Leblon, Gávea, São Conrado e
Barra da Tijuca. (RAMOS, 1986, p. 12)

Como norteamento básico, defende-se no decorrer desta pesquisa que,
atualmente, vive-se em um contexto em que a mídia exerce grande influência no
cotidiano da sociedade, ao estabelecer temas para serem abordados, fazendo escolhas a
partir de direcionamentos político-econômicos e ideológicos específicos de cada
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empresa de comunicação. Nesse sentido, considera-se que, cada vez mais, são
propagados discursos que enfatizam uma sociedade do espetáculo (segundo Guy
Debord: 1997) e de estímulo ao consumo. Este consumo a que se refere este estudo não
se resume à lógica de comprar e vender, já que mais do que consumir por necessidade,
os objetos e serviços passam a ser desejados e adquiridos por “garantirem” uma espécie
de acesso ao conforto, além do status social. Desse modo, consome-se por prazer, mais
do que para se diferenciar socialmente. Nesse sentido, a telenovela funciona como uma
ponte entre o público e seus sonhos de consumo, por meio do seu discurso plural e
intertextual.
Ressalta-se, ainda, que o embasamento teórico da Dissertação de Mestrado se
encontra na Escola Britânica dos Estudos Culturais, na medida em que novas
reconfigurações das subjetividades e das identidades são produzidas pela chamada
“cultura da mídia”. Os Estudos Culturais dão valor aos meios de comunicação como
objeto de estudo, sem apresentarem o posicionamento radicalmente crítico verificado,
por exemplo, nos estudos da Escola de Frankfurt. A partir da base teórica dos Estudos
Culturais, entende-se fundamental inserir a análise da mídia como uma extensão da
análise da cultura e da realidade social do país, ou seja, considera-se primordial situar a
novela Viver a Vida no contexto atual do Brasil, uma vez que as práticas cotidianas do
país interferem no ato comunicativo produzido pela mídia (pela telenovela). Uma
produção cultural e/ou midiática só é plenamente compreendida quando se estabelece
referência com as práticas sociais, políticas, culturais (e os indivíduos dessa sociedade)
da qual ela participa.
Em relação aos capítulos que compõem a pesquisa, detalha-se que, no primeiro,
será traçado um panorama da contemporaneidade a partir de discussões em torno do
termo e das implicações da chamada “pós-modernidade”; além de análises da cultura
midiática, sob o viés dos estudos culturais, ressaltando considerações a cerca do
agendamento promovido pela mídia e da extensão que esta promove do espetáculo ao
cotidiano do público. Ainda nesse capítulo inicial, estabelece-se uma pesquisa histórica
sobre o papel do consumo nas sociedades, desde o final do século XIX até os dias
atuais, quando a prática de consumir adquire novos contornos. Reúne-se, assim, uma
coletânea teórica que aborda a mercantilização de diferentes aspectos da vida cotidiana
e a crescente influência da mídia como dois traços definidores da atualidade (ou pósmodernidade como alguns autores preferem nomear).
No segundo capítulo da Dissertação, parte-se de um breve estudo sobre a
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constituição e consolidação da televisão, no Brasil, seguido por uma discussão a
respeito das potencialidades e fraquezas desse veículo de massa. Em seguida, inicia-se a
abordagem sobre o objeto de análise em si do trabalho: a telenovela. Primeiramente,
discorre-se sobre as origens melodramáticas desse programa, para, então, definir suas
principais características e associá-las com a propagação de um discurso voltado para o
retrato de uma sociedade de consumo. Nesta segunda parte teórica do trabalho, também
são expostas algumas considerações gerais sobre a Rede Globo e sobre a telenovela
Viver a Vida, escolhida para análise.
No terceiro capítulo, realiza-se a análise do objeto do trabalho, ou seja, parte-se
de algumas considerações acerca dos estudos de análise do discurso e de análise
semiótica (que serão empregados na análise dos capítulos) para, em seguida, expor as
deferências obtidas a partir do estudo dos capítulos selecionados para a pesquisa. É
nesta etapa que deverá ser atingido o objetivo principal pré-estabelecido para nortear a
Dissertação: compreender como a telenovela Viver a Vida se apresenta ao público como
uma vitrine de produtos e estilos de vida relacionados aos bens de consumo, refletindo
na trama os padrões de uma sociedade de consumo.
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CAPÍTULO 1
Entre mobilidades espaço-temporais, assédios midiáticos e demandas consumistas

1.1 Essa tal pós-modernidade existe? Tentativas de entendimento e definição do
termo
Atualmente, o termo “pós-moderno”, ainda pouco compreendido e/ou envolto
em discordâncias semiológicas, tem motivado intensas discussões e reflexões a cerca de
objetos culturais, experiências e práticas referentes aos diversos campos artísticos,
intelectuais e acadêmicos, não havendo até agora um consenso quanto à definição do
termo.
Para resumir, não há, até agora, nenhum significado consensual para o termo
„pós-moderno‟. Seus derivados, a família de termos que inclui pósmodernidade, postmodernité, pós-modernização e pós-modernismo, são
usados muitas vezes de maneira confusa e seus significados são
intercambiados entre si. (FEATHERSTONE, 1995, p. 29-30)

Segundo Featherstone (1995), a partir de 1980, a expressão aparece no “debate”
entre Habermas e Foucault, mas antes disso já se discutia esse conceito: em 1934, com
Federico de Osnis, o termo “pós-modernismo” foi descrito como uma reação de menor
importância ao modernismo; em 1947, Toynbee o designou como um novo ciclo na
civilização ocidental; e nos anos 1970, o termo passou a ser usado na arquitetura, na
música, nas artes visuais e na ciência.
Lemos (2008) associa o conceito de pós-modernidade com práticas
transformadoras nas áreas da política, da ciência, da tecnologia, da moral, da filosofia,
da arte, do conhecimento, da comunicação e, até mesmo, das atividades do cotidiano da
sociedade que, a partir de meados do século XX, se vê caracterizada por traços do
consumismo e da expansão dos meios de comunicação de massa.
Pós-modernidade é a expressão do sentimento de mudança cultural e social
correspondente ao aparecimento de uma ordem econômica chamada de pósestruturalismo, nos anos 40-50 nos EUA, e em 1958 na França, com a 5ª
República. Os anos 60 serão um período de transição, de reencaixe
(Giddens) das instituições às falências dos discursos. Aparecem, aqui e ali,
sintomas desse mal-estar: contracultura, revolução verde, informatização da
sociedade, pós-colonialismo e pós-industrialismo. (LEMOS, 2008, p. 63)

Mais do que tratar esta nomeação com um tom de crítica, ao rotular, por
exemplo, com expressão de deboche um discurso como “pós-moderno”, ou considerar
que o prefixo “pós” dá ao termo um significado de negação do moderno, algo que vem
depois, uma quebra ou ruptura com o moderno; faz-se inerente pensar além da oposição
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“modernidade versus pós-modernidade”, entendendo esta última como um projeto
inacabado, que carrega características da modernidade (mesmo que seja para questionálas adiante) e tem se constituído em longo prazo. Desse modo, “talvez fosse mais
correto dizer que nos encontramos diante de uma „sobremodernidade‟, uma
configuração social que se projeta para „além‟ da anterior, mas que se constrói a partir
dela” (ORTIZ, 2006, p. 68-69). O debate em torno da terminologia “pós-modernidade”
deve considerar, portanto, que se acompanha, atualmente, uma reconfiguração no
cenário sócio-cultural contemporâneo, marcada pela coexistência de estilos tradicionais,
modernos e pós-modernos. Abandona-se, assim, uma espécie de conservadorismo
ressentido e valoriza-se a especificidade da nova configuração cultural, que se encontra
em constante reformulação.
Tais mudanças observadas na cultura contemporânea (redesenhada sob os
pincéis da cultura de consumo e midiática) têm estabelecido um contorno para a
sociedade, caracterizada, cada vez mais, como racionalizada, burocratizada, consumista
e midiática. Trata-se de uma transformação radical, ocorrida em escala global nas
últimas décadas, que culminou na emergência de uma sociedade cujo caráter global
transcende as delimitações de classes sociais, grupos econômicos, políticos e das
nações.
Em vez de tomar a pós-modernidade como uma totalidade cultural nova,
diríamos que faz mais sentido interpretar as muitas facetas do pós-moderno
[...] como uma modernidade capitalista dominante definida como projeto de
hegemonia do capital graças ao qual a mercadorização, o individualismo, a
fragmentação, a reificação e o consumismo ainda são componentes-chave da
idade moderna. [...] Talvez seja pós-moderna exatamente a falta de
dominante cultural, a mistura de vários estilos e estratégias estéticas, tal
como o que vimos na propaganda (KELLNER, 2001, p. 328)

Para Gumbrecht (1998), mais que uma continuação da modernidade, a pósmodernidade, em seu plano de busca por inovação, tende a ser uma superação daquilo
que ele nomeia como “cascatas de modernidade”. Por essas “cascatas”, entende-se um
processo pelo qual diferentes conceitos de modernidade seguem um ao outro, desde o
final da Idade Média, como se estivessem em quedas d‟água, constituindo as seguintes
fases: início da modernidade, modernidade epistemológica, alta modernidade e pósmodernidade.
Por essa análise, considera-se que a modernidade tem seu início marcado por
volta do século XV, com a invenção da imprensa e a descoberta do continente
americano. Nessa época, o indivíduo passa a se identificar como produtor de saber, um
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sujeito observador que domina o conhecimento não mais oriundo exclusivamente da
inspiração divina. No período seguinte (entre 1780 e 1830), denominado como
modernidade epistemológica, surge o “observador de segunda ordem”, que produz um
conhecimento não mais inquestionável. O saber “descoberto” pelo homem moderno se
torna passível de teste, de comprovação. Emerge, dessa forma, a crise da representação
em um contexto em que o mundo passa a ser descrito pela ordem do discurso.
Já no início do século XX, no momento denominado como alta modernidade,
tornam-se ainda mais evidentes a tentativa de rompimento com a função da
representação e a busca incessante pela auto-superação e pela inovação. E, finalmente, a
última “cascata” identificada por Gumbrecht concerne ao tempo atual, iniciado no final
do século XX, e designado como pós-modernidade.
Essa Pós-modernidade problematiza a subjetividade e o campo
hermenêutico, o tempo histórico e mesmo, de um certo ângulo (talvez pela
sua radicalização), a crise da representação. [...] Como o presente é o ponto
de convergência entre um passado que não nos sentimos dispostos a
abandonar e um futuro no qual não queremos ingressar, faz realmente
sentido que experienciemos esse presente como „expansivo‟
(GUMBRECHT, 1998, p. 21-22)

Segundo Jameson (2006), o pós-modernismo (termo mais empregado para se
referir aos movimentos artísticos produzidos durante a pós-modernidade) se caracteriza
basicamente por dois fenômenos: a transformação da realidade em imagens,
constituindo um mundo simulacional; e a fragmentação esquizofrênica do tempo numa
série de presentes perpétuos. Trata-se de uma nova lógica cultural, oriunda no período
pós-Segunda Guerra Mundial (a partir de 1945), que caracteriza a sociedade capitalista
de consumo3.
Uma das marcas mais significativas desse novo cenário cultural é o pastiche que
concerne a um meio de se tentar incorporar o passado no presente, ou seja, retomam-se
estilos do passado a partir da imitação e, algumas vezes, do questionamento, mas sem
ironizar esse estilo antecedente, nem ridicularizar a tradição, uma vez que esta já foi
absorvida. Vale ressaltar que o pastiche se diferencia da paródia, já que esta última, ao
contrário do pastiche, retoma a um estilo original para ridicularizá-lo.
O pastiche, assim como a paródia, é a imitação de um estilo peculiar e único,
o uso de uma máscara estilística, o discurso em uma língua morta; no
3

Considera-se, neste trabalho, a proposição teórica de Gilles Lipovetsky (2007), pela qual o capitalismo
de consumo é dividido em três fases, definidas respectivamente por: capitalismo de consumo de massa
(de 1880 até 2ª Guerra Mundial), capitalismo fordista (de 1950 até final dos anos 1970) e capitalismo de
hiper-consumo (do final da década de 1970 até dos dias atuais).
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entanto, ele é uma prática neutra de tal mímica, desprovida do motivo oculto
da paródia, sem o impulso satírico, sem o riso, sem aquele sentimento ainda
latente de que existe algo normal, em comparação com o qual aquilo que é
imitado é cômico. O pastiche é a paródia pálida, a paródia que perdeu o seu
senso de humor. (JAMESON, 2006, p. 23)

E nesse contexto de pastiche (repetição) em que Jameson defende que quase já
não restam mais grandes temas a serem abordados, em especial no campo das artes e da
produção midiática, cabe aos artistas/produtores tentarem representar novos modos de
enunciação. Tomando como exemplo os meios de comunicação de massa, é visível a
repetição de velhos modelos e formatos e a ausência de novidades nas abordagens. E é
justamente essa “repetição pós-modernista” que o crítico marxista, Jameson, questiona:
Somente um número limitado de combinações é possível, apenas aquelas
que já foram pensadas. [...] isso nos leva mais uma vez ao pastiche: em um
mundo no qual a inovação estilística não é mais possível, tudo o que resta é
imitar estilos mortos, falar através de máscaras e com as vozes dos estilos no
museu imaginário. (JAMESON, 2006, p. 25)

Desse modo, a contemporaneidade se firma como uma época marcada por uma
espécie de tendência nostálgica que move os sujeitos a recorrerem à ampliação de
modelos pré-existentes a serem executados em um presente dilatado, contínuo, instável
e inseguro. “A esse conjunto de características, a sociologia contemporânea tem
atribuído nomes como „sociedade pós-moderna‟, „pós-industrialismo‟, „sociedade
afluente‟, „sociedade de consumo‟” (SODRÉ, 1994, p. 80). Tal época (multiplamente
nomeada) pode ser considerada ainda como um período em que as utopias políticas
perderam espaço e a lógica do mercado e a cultura de consumo passaram a reger a
sociedade.

1.1.1 Movimentar para existir: os desafios e as delícias de um contexto espaçotemporal mundializado
Featherstone (1995) aponta para uma ascensão, nas últimas décadas do século
XX, de uma nova totalidade social que converge em direção a uma era pós-industrial.
Convém lembrar que o desenvolvimento econômico alcançado na era moderna foi
marcado, como principais fatores, pelo capitalismo industrial, pela expansão da ciência
e da tecnologia e pela urbanização. A modernidade abriu espaço a um indivíduo
racional, que passou a questionar os dogmas religiosos, agindo em prol da formação de
um Estado movido pela lógica produtiva do capitalismo industrializado.
Já a experiência seguinte (nomeada por alguns como pós-moderna) força os
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sujeitos a expandirem seus sentidos e corpos, implicando em uma espécie de passagem
de uma ordem social produtiva para uma ordem social reprodutiva4, marcada pelo
fascínio em representar o cotidiano e pela frequência crescente das simulações, o que
tem diminuído as distinções entre realidade e aparência. Nesse sentido, a reduplicação
infinita de signos, imagens e simulações por meio da mídia tem ofuscado a distinção
entre imagem e realidade5.
Até a ascensão da economia em sua fase atual, reconhecida como economia
informacional, observa-se uma sucessão de paradigmas, pela qual cada um dos três
setores econômicos teve sua fase de glória. Se o que marca o surgimento da
modernização é a passagem do domínio do setor primário da economia, caracterizado
pela produção oriunda da agricultura/pecuária e da mineração, para o setor secundário,
movido pela industrialização e marcado também já pelo surgimento da comercialização
de produtos eletrônicos; o processo de informatização da economia, ou a emergência de
uma sociedade informacional, animou o setor terciário, sobretudo nos países mais ricos,
em suas diferentes ofertas de serviços: assistência médica, educação, turismo,
telecomunicações, serviços bancários e financeiros, lazer, publicidade etc.
Nesse processo industrial que tem na informação o principal objeto de mercado,
a produção de serviços passa a mobilizar uma espécie de trabalho comunicacional,
caracterizado como trabalho imaterial (HARDT & NEGRI, 2002), que se baseia na
troca

de

conhecimentos,

informações,

bens

culturais,

imagens,

modos

de

relacionamento, ideias, entre outros produtos não-materializados. Por não resultar na
produção de bens materiais e duráveis, considera-se como imaterial o trabalho em que
há o emprego, não da mão-de-obra operária industrial (trabalho braçal), e sim do uso
simbólico do trabalho criativo.
Entretanto, não é possível falar em substituição da produção material pela
imaterial. Pelo contrário, o fato é que, apesar de promovido em menor escala global, o
trabalho imaterial tem maior influência sobre todas as outras formas de trabalho e tem
interferido em todo o cenário social, gerando, por exemplo, uma das marcas da
contemporaneidade: a desterritorialização da produção. Graças aos avanços nas
telecomunicações e nas tecnologias de informação, por meio das redes de informação,
4

Ou ainda de um sistema econômico baseado na produção para uma nova ordem econômica regida pelo
consumo.
5
O “boom dos reality shows”, no Brasil, como o “Big Brother Brasil” exibido pela Rede Globo e “A
Fazenda” da Record, é um exemplo da representação midiática sob a forma de espetáculo de eventos do
dia-a-dia, que tem atraído um número cada vez maior de “voluntários” interessados em participar dessas
experiências simulacionais e de público que aprecia essa mistura de realidade e ficção.
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produtor e consumidor estabelecem contato direto, não mais limitado pelas distâncias
geográficas.
A primeira conseqüência geográfica da passagem de uma economia
industrial para economia de informação é uma dramática descentralização da
produção. [...] A comunicação e o controle são exercidos eficientemente à
distância, e em alguns casos produtos imateriais podem ser transportados
pelo mundo a custos mínimos de tempo e dinheiro. (HARDT & NEGRI,
2002, p. 315-316)

Nesse

sentido,

se

torna

conveniente

ressaltar

que

em

países

em

desenvolvimento, como o Brasil, a transição da fase econômica de industrialização para
a era da informatização da produção se apresenta, obviamente por condições financeiras
de sustentação desse processo, de maneira mais tímida, mas sem deixar de se fazer
presente e gerar transformações econômicas irreversíveis. Observa-se nos países
subordinados de regiões capitalistas dominantes uma miscelânea que reúne traços do
contemporâneo e do tradicional: articulam-se setores econômicos de serviço
informatizados, com modernas produções industriais de bens em larga escala,
juntamente com produções tradicionais, baseadas no artesanato, no extrativismo vegetal,
e na pecuária.
Hoje toda atividade econômica tende a cair sob o domínio da economia da
informação, e a ser qualitativamente transformada por ela. As diferenças
geográficas na economia global não são sinais da co-presença de diferentes
estágios de desenvolvimento, mas linhas da nova hierarquia de produção
global. (HARDT & NEGRI, 2002, p. 308-309)

Produção global essa que se encontra desterritorializada, o que possibilita que
novas relações sócio-espaciais alterem profundamente diversos setores da vida social,
desde a produção industrial, as relações de serviço e de telecomunicações, até as
práticas de produção, consumo e circulação de produtos utilitários e bens simbólicos,
(como os produtos midiáticos), e interfiram nas experiências cotidianas de grupos
sociais de diversas regiões do mundo. Desse modo, a mobilidade atinge tanto o plano
das ações, quanto o das ideias.
Com o advento e domínio das novas tecnologias, que são a marca da
contemporaneidade, (como o computador, a Internet e os aparelhos eletrônicos, cada
vez mais multifuncionais) vêm surgindo também novas concepções de compreensão do
tempo e do espaço, já que a velocidade imposta pelos meios tecnológicos é apontada
como possível causa das atuais transformações sociais. As ações cotidianas são mais
rápidas hoje, em tempo real, desde o transporte material até a transmissão de
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mensagens, como som, áudio e vídeo.
Os novos acontecimentos na sociedade desenham uma realidade marcada por
imprevisibilidades, incertezas, multiplicidades ideológicas e fatos fora das linearidades.
Toda essa nova leitura do tempo, que contesta o regime temporal linear e previsível
apresentado na historiografia oficial, é acompanhada por um surpreendente
desenvolvimento da velocidade e do virtual tecnológico. E com a nova configuração
espaço-temporal, o fenômeno da globalização6 entrou definitivamente para a ordem do
dia e trouxe com ela o grande motor das atividades cotidianas (das mais simples às mais
elaboradas): o movimento.
Onde há globalização pressupõe-se a circulação de pessoas, produtos, serviços,
mensagens, enfim, a circulação de poder. Cabe ao capital reger essa lógica simbólica do
movimento que atinge tanto as ações práticas do cotidiano quanto as ideias e
mensagens. A ordem do dia está no deslocamento e, em contrapartida, em um momento
em que a mobilidade caracteriza a condição de vida atual, quem está à margem desse
processo se torna completamente excluído das inserções social, política e econômica
estabelecidas em padrões globais. O que, ou quem, está imobilizado se encontra
desintegrado, já que a distância se converteu em um produto social e quanto mais
parado um indivíduo (ou uma empresa) estiver, maior a probabilidade de ele ser
dominado.
Estamos em movimento mesmo que fisicamente estejamos imóveis: a
imobilidade não é uma opção realista num mundo em permanente mudança.
E, no entanto, os efeitos dessa nova condição são radicalmente desiguais.
Alguns de nós tornam-se plena e verdadeiramente „globais‟; alguns de nós
fixam na sua „localidade‟ – transe que não é nem agradável nem suportável
num mundo em que os „globais‟ dão o tom e fazem as regras do jogo da
vida. Ser local num mundo globalizado é sinal de privação e degradação
social. (BAUMAN, 1999, p. 08)

Fica claro, assim, que ao mesmo tempo em que a globalização tem o poder de
unir indivíduos, mercados, padrões culturais etc., ela também cria uma divergência
crescente entre os que têm e os que não têm acesso à economia informacional
globalizada, ou seja, os valores compartilhados não são os mesmos. A esse respeito da
diferença entre os que se deslocam e os que são locais em um mundo integrado,
Bauman (1998) propõe, ao falar dos males e das desigualdades da época atual, uma
6

Mais que a simples “internacionalização” das atividades econômicas, por meio do avanço de fronteiras
geográficas, a globalização submete a uma estratégia de conquista de um mercado mundial todas as
etapas econômicas desde a produção, passando pela distribuição e culminando no consumo de bens,
serviços, mensagens, etc.
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metáfora defendendo que as macro-mudanças político-econômico-culturais que
surgiram com a globalização convergiram para a existência de dois grupos distintos na
chamada “modernidade líquida”: os “turistas e vagabundos”. O autor faz uma metáfora
se referindo ao que, para ele, é a principal divisão social e a contradição mais expressiva
da sociedade pós-moderna.
O “turista” representa o indivíduo que corre atrás da novidade, que busca o
melhor, que sabe – e pode – aproveitar a vida, pois tem capital para bancar seu
deslocamento. Ele não se fixa a um local específico, viaja sem compromisso, de modo
livre e autônomo, sendo regido apenas pela busca de novas e satisfatórias experiências,
em um mundo que, para ele, é absolutamente flexível. Para o “turista”, a viagem é
prazerosa, pois além do acúmulo de bens que se faz durante o deslocamento por uma
sociedade que é fundamentalmente de consumo, acumulam-se também sensações de
domínio e de poder (poder escolher, conhecer e dominar novos ambientes).
Do outro lado do cenário político-social pós-moderno, o “vagabundo” representa
a camada que restou no mundo, o indivíduo que se mantém fixo e que atua em função
de satisfazer as necessidades e desejos do “turista”. Quando precisam se mover,
buscando melhores condições de sobrevivência, os “vagabundos” são rejeitados por
onde passam, eles não são bem-vindos, já que não possuem capital financeiro, não
sendo assim potenciais consumidores, em um mundo indiscutivelmente regido pela
lógica do dinheiro. O “vagabundo” deseja, mas não consegue consumir, não tem a
possibilidade de escolher o que vai adquirir e nem onde quer estar, sendo discriminado
pelo “turista” e colocado à margem das decisões político-econômicas das sociedades
pós-modernas.
Os turistas se demoram ou se movem segundo o desejo de seus corações.
[...] Os vagabundos, porém, sabem que não ficarão por muito tempo, por
mais intensamente que o desejem, uma vez que em nenhum lugar em que
parem são bem vindos. [...] Os turistas viajam porque querem; os
vagabundos, porque não têm nenhuma outra escolha. (BAUMAN, 1998, p.
118)

De modo geral, a partir dessa comparação, Bauman (1998) traça um cenário da
“modernidade líquida”, como ele prefere nomear. Vive-se em um contexto de extrema
mobilidade e liquidez das fronteiras, uma época marcada pelos novos valores de
relativização,

fragmentação,

imediatismo

e

instantaneidade,

instabilidade

e

imprevisibilidade, e onde homens e mulheres são movidos pela busca de seus prazeres
individuais a serem alcançados, entre as principais formas, por meio do consumo. E é
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essa lógica da nova ordem consumidora que desenha o perfil dos indivíduos pósmodernos: amantes da novidade e do movimento e, paradoxalmente, insatisfeitos com o
que essa dimensão consumista pode proporcionar a eles.
É essa combinação dos consumidores, sempre ávidos de novas atrações e
logo enfastiados com atrações já obtidas, e de um mundo transformado em
todas as suas dimensões – econômicas, políticas e pessoais – segundo o
padrão do mercado de consumo e, como o mercado, pronto a agradar e
mudar suas atrações com uma velocidade cada vez maior. [...] O consumidor
é uma pessoa em movimento e fadada a se mover sempre. (BAUMAN,
1999, p. 92-93)

Com o acesso à rede mundial de computadores (ainda centralizado nas mãos de
parte da população, mas em fase crescente de expansão e democratização), as fronteiras
de tempo e espaço passam a ser re-avaliadas, as distâncias se tornam passíveis de
controle e os significados de próximo e de longe se apresentam como noções
absolutamente superáveis, já que “as tecnologias da informação tendem a tornar as
distâncias menos relevantes” (HARDT & NEGRI, 2002, p. 316). Dessa forma, a ordem
da mobilidade constitui novas hierarquias sociais, políticas, econômicas e culturais.
Nesse contexto pós-moderno e globalizado, possui liberdade quem tem
capacidade de movimento, ou seja, os sujeitos passam a ser valorizados por seu
potencial de circulação, não apenas física, mas também de ideias, saberes, influências,
dentre outros. “Os homens encontram-se interligados, independentemente de suas
vontades” (ORTIZ, 2006, p. 07). Mais do que o movimento físico em si, que
impulsionava o “cidadão do mundo” da modernidade, fala-se atualmente em um
“viajante” que não precisa se deslocar fisicamente para ter acesso às inúmeras
possibilidades de contato com o mundo. As próprias atividades do cotidiano, por meio
do consumo, por exemplo, inserem o indivíduo em um contexto regido pela
mundialização cultural.
Marlboro, Euro Disney, fats-food, Hollywood, chocolates, aviões,
computadores, são os traços evidentes de sua presença envolvente. Eles
invadem nossas vidas, nos constrangem, ou nos libertam, e fazem parte da
mobília de nosso dia-a-dia. O planeta, que no início se anunciava tão
longínquo, se encarna assim em nossa existência, modificando nossos
hábitos, nossos comportamentos, nossos valores. (ORTIZ, 2006, p. 08)

Por sua vez, o consumo pressupõe a posse monetária. Logo o capital, que não
possui pátria e não se encontra mais atrelado a um território específico como na era de
produção fordiana, passa a garantir liberdade às pessoas que o possui. Ou seja, toda essa
lógica de independência em relação ao espaço, já no início da segunda década do século
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XXI, ainda está concentrada nas mãos das elites que detêm o poder, por agregarem
maior quantidade de dinheiro e representarem a camada com o maior poder de
consumo.
Bauman (1999) lembra que Paul Virilio não acredita que a pós-modernidade
tenha gerado o fim da história, ou seja, a ruptura permanente com as tradições do
passado, mas que esteja caminhado para o fim da geografia, uma vez que:
as distâncias já não importam, ao passo que a idéia de uma fronteira
geográfica é cada vez mais difícil de sustentar no „mundo real‟. Parece claro
de repente que as divisões dos continentes e do globo como um todo foram
função das distâncias, outrora impositivamente reais devido aos transportes
primitivos e às dificuldades de viagem. (BAUMAN, 1999, p. 19)

Com o processo contínuo e emergente da globalização, não apenas as
identidades, mas as práticas sociais como um todo são constantemente reformadas à
medida que se recebe informações e se reflete sobre elas. Trata-se de um modo
altamente reflexivo de vida, em que áreas diferentes e espacialmente distantes do globo
terrestre estabelecem uma intensa interconexão e são atingidas por contínuas ondas de
transformação social. A velocidade tecnológica encurta as distâncias, aproxima regiões,
reduz extensões geográficas, na medida em que investe na aceleração. A pressa imposta
pela tecnologia acelera a vida cotidiana nas sociedades, não mais bem delimitadas e sim
alargadas, e em constante interação com suas fronteiras, graças a um novo modelo de
comunicação,

caracterizado

pela

capacidade

de

veiculação

instantânea

de

acontecimentos no mundo inteiro. Quebram-se as barreiras territoriais e, principalmente,
as demarcações culturais entre diferentes regiões e povos, em um espaço profundamente
modificado que amplia o alcance do corpo humano, território esse denominado por
Jameson (2006) como “hiperespaço pós-moderno” que “conseguiu, por fim, transcender
as capacidades do corpo humano individual de se localizar, de organizar pela percepção
o seu entorno imediato e de mapear cognitivamente a sua posição em um mundo
exterior mapeável” (JAMESON, 2006, p. 37-38).
Ambientada nesse hiperespaço pós-moderno, a globalização tem deslocado as
identidades culturais nacionais e criado novas características temporais e espaciais que
resultam na compressão de distâncias e de escalas de tempo (HARVEY, 2003). As
identidades culturais tornam-se desvinculadas de tempos, lugares, histórias e tradições
específicos. O fato é que a globalização não tem destruído as identidades nacionais, mas
produzido simultaneamente novas identificações globais e locais, em um contexto de
“identidades partilhadas”.
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Os fluxos culturais, entre as nações, e o consumismo global criam
possibilidades de „identidades partilhadas‟ – como „consumidores‟ para os
mesmos bens, „clientes‟ para os mesmos serviços, „públicos‟ para as
mesmas mensagens e imagens – entre pessoas que estão bastante distantes
umas das outras no espaço e no tempo. (HALL, 2005, p. 74)

Como características principais deste cenário em crescente integração,
observam-se: a aceleração dos processos globais, a diminuição de distâncias e o
aumento do impacto imediato de um evento em um determinado lugar sobre pessoas e
lugares situados a uma grande distância. Observando esse processo altamente
articulado, torna-se inevitável que a globalização forme uma “aldeia global”7 de
telecomunicações e um espaço de interdependências econômicas e ecológicas.

1.1.2 Na sociedade das representações, a comunicação também é móvel
Ao analisar a passagem da sociedade industrial, orientada pela ordem produtiva,
para a sociedade da mídia e do consumo, incontornável se faz o percurso pela revolução
promovida pelas novas tecnologias da informação, representadas pela expansão da
telefonia móvel, microeletrônica, robótica, biotecnologia, indústria aeroespacial, entre
outras inovações definidoras de uma nova era. A chamada revolução técnico-científicainformacional, ou terceira revolução industrial8, altera profundamente não apenas as
atividades vinculadas ao mercado (produção, distribuição e consumo de bens e
serviços), mas, principalmente, inaugura a “era da informação”, quando a Internet se
fundamenta como a base organizacional da sociedade atual, já que “quase totalmente
desconhecida há dez anos [considerando a contagem a partir de 2002, quando Ramonet
faz essa afirmação], a Internet está em vias de revolucionar não somente todo o campo
da comunicação, mas também o da economia” (RAMONET, 2002, p. 15).
Criada como programa de pesquisa militar, em 1969, para utilização inicial pelo
Departamento de Defesa dos EUA, é com o passar dos anos que a Internet se firma
como projeto audacioso de lucro empresarial. Em suas primeiras décadas de existência,
seu uso ficou restrito a pequena parcela de cientistas e profissionais da informática.
Somente em 1995 (CASTELLS, 2001, p. 33), a Internet é “apresentada”
7

O termo “aldeia global” apareceu pela primeira vez na obra “A Galáxia de Gutenberg”, lançada em
1962, quando o autor canadense, Marshall McLuhan, definiu o impacto gerado pelas mídias eletrônicas
(em substituição à cultura impressa). McLuhan descreve a criação de um novo modo de organização
social, pelo qual a tecnologia é capaz de reunir diferentes regiões do planeta, em uma espécie de aldeia.
8
A primeira revolução industrial foi iniciada em meados do século XVIII, na Inglaterra, com a invenção
da máquina a vapor; e a segunda revolução industrial encerrou o século XIX, com o surgimento da
eletrificação, nos Estados Unidos.
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definitivamente às empresas, demonstrando seu potencial de divulgação e integração
comercial, a partir da possibilidade de projeção e transporte de recursos materiais e
imateriais em curto espaço de tempo.
Outro grupo que vê seu cotidiano profundamente alterado são os membros
comuns da sociedade em geral que, através do carro-chefe da Internet em termos de
tecnologia (e sistema de hipertexto mais conhecido da atualidade), o programa suíço
World Wide Web, começou a “navegar” e manter redes de sociabilidade por meio da
interconexão de computadores em escala global. A Internet se firma, assim, como um
marco divisor na forma como as pessoas se comunicam e manifestam suas atividades do
dia-a-dia, desde uma transmissão de mensagens via email, ou uma compra feita por uma
loja virtual, até uma importante transição comercial, que pode ser realizada por esse
novo modelo sócio-técnico de integração comunicacional.
Comparada à importância do motor elétrico para a industrialização das cidades
no século XX, a Internet apresenta um amplo campo de aplicações e cria sua própria
“Galáxia” (CASTELLS, 2001), ao revolucionar o transporte de bens, serviços,
informações, conhecimentos, lazeres e distrações em escala global, promovendo uma
transição econômica para a sociedade integrada em rede. Como suporte material e
tecnológico da nova sociedade em rede, a Internet, com base nos artefatos tecnológicos
da microeletrônica, constrói redes de informação que passam a gerir os meios de
comunicação da nova realidade virtual (entrando em concorrência com os até então
dominantes meios de comunicação de massa).
A sociedade conectada em redes tem na informação, no saber e na tecnologia
seus principais produtos de mercado, já que as “auto-estradas da comunicação”
tornaram-se a nova engrenagem da economia globalizada e consumista da
contemporaneidade. “Na transição para a economia informacional, a linha de montagem
foi substituída pela rede como modelo de organização da produção, alterando as formas
de cooperação e comunicação dentro de cada lugar que produz e entre os lugares de
produção” (HARDT & NEGRI, 2002, p. 316). Grandes conglomerados empresariais
passaram a funcionar com e através da rede mundial de computadores. Dessa forma, a
Internet tornou-se o princípio gestor de grande parte das mais expressivas atividades
econômicas, sociais, políticas e culturais de diversas e distantes regiões do mundo.
[...] a Internet não é nem mais nem menos mercantil que outros âmbitos da
vida nas nossas sociedades. [...] Não seria exagerado dizer que a Internet
transformou o mundo da empresa, tanto como este transformou a Internet. A
Internet foi o meio indispensável e o motor da formação da nova economia,
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fundada em torno de novas regras e processos de produção, gestão e cálculo
econômico. (CASTELLS, 2001, p. 77)

A rede torna-se, dessa forma, o espaço tanto da produção quanto da circulação
(HARDT & NEGRI, 2002), constituindo um modelo produtivo desenvolvido de modo
horizontal e difuso. E é nesse cenário interconectado, onde a informação e a
comunicação são mercadorias potencialmente lucrativas, que emerge um modelo social
caracterizado não apenas pela mercantilização da vida em diferentes ramos de
atividades, como também pela influência crescente da mídia no dia-a-dia dos
indivíduos, o que permite falar na emergência de uma sociedade, ou cultura, midiática.
Constitui-se, assim, uma “aldeia” regida pela midiatização do cotidiano, onde os
parâmetros de identificação se tornaram globais e cabe à mídia oferecer os grandes
modelos de identificação consensuais, visto a fragilidade dos modelos de identificação
tradicionais, como família, escola, Igreja e Estado. A comunicação do século XXI é
influenciada pela intensa mobilidade e/ou circulação de pessoas, produtos, mensagens e
valores no mundo e pela estocagem de grandes volumes de informação e sua rápida
transmissão.
Com essa nova configuração de nossas existências midiatizadas vivemos
uma inaudita e circunstância só antes preconizada pela ficção científica, só
antes possibilitada pela poesia, ou pelos textos de imaginação. A mídia
dilata o espaço e o tempo, concomitantemente fazendo dessas instâncias
uma compressão, uma descomunal abolição de fronteiras nos dando a
possibilidade – ou a sensação – da ubiqüidade e da instantaneidade.
(SANTOS, 2009, p. 10)

As modernas redes de comunicação, cada vez mais interativas e multimídias,
transformam radicalmente a vida do homem contemporâneo, em suas relações de
trabalho, socialização e lazer, seguindo uma lógica em que as relações sociais são cada
vez mais influenciadas pelos discursos sociais (efêmeros e instáveis) propagados pela
mídia. E é também em razão desta “comunicação móvel” que novas relações espaçotemporais têm se desenhado.
Cada vez menos, a comunicação está confinada a lugares fixos e os novos
modos de telecomunicação têm produzido transmutações na estrutura da
nossa concepção cotidiana do tempo, do espaço, dos modos de viver,
aprender, agir, engajar-se, sentir, reviravoltas na nossa afetividade,
sensualidade, nas crenças que acalentamos e nas emoções que nos assomam.
(SANTAELLA, 2008, p. 38)

Sodré (2006) defende que, ocupando um papel decisivo neste cenário da vida
contemporânea, a mídia mais que uma propagadora de informações se destaca como
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uma forma de vida, um modelo de consciência coletiva. Seguindo as categorias de
Aristóteles, definidoras dos três gêneros de existência que constituem a polis, (bios do
conhecimento, do prazer e da política), Sodré acrescenta uma nova categoria: o bios
midiático ou virtual (vida midiática), pelo qual a comunicação insere o homem em uma
nova esfera de domesticação e as representações são virtuais e/ou espectrais. Desse
modo, a mídia exerce expressiva influência no poder de decisão dos indivíduos, como
na decisão de compra9: ao escolher uma sandália do mesmo modelo usado pela
protagonista da novela de horário nobre e não outra sandália qualquer, por exemplo.
As novas tecnologias da informação tornam a comunicação cada vez mais
instantânea, simultânea e global. Por conseguinte, é indiscutível a presença da mídia
como elemento regente da sociedade contemporânea, cujos indivíduos se aproximam
cada vez mais da realidade virtual através da chamada tele-realização das relações
humanas. Com as inovações tecnológicas que coordenam a comunicação à distância,
dificuldades técnicas em relação aos processos comunicativos tornam-se cada vez mais
inexpressivas diante da poderosa infra-estrutura que sustenta os veículos comunicativos
que se articulam interligados e com funções e formatos multiplicados.
Com o advento da telemática, os meios de comunicação se articulam a um
único fluxo. [...] Atividades paralelas tornam-se conexas. A televisão já não
está simplesmente conectada aos diversos canais (grandes redes, TV a cabo,
parabólica), mas a tela faz o papel de visor, integrando os cassetes, os jogos
eletrônicos e o computador. (ORTIZ, 2006, p. 62-63)

Mas mesmo na era dominada pelo computador e pela Internet, gostos, opiniões,
preferências de consumo e informações de grande parcela da população ainda são
expressivamente influenciados pela “telinha”. O indivíduo comum passa a ter a
possibilidade de converter-se em realidade midiática, ao incorporar em sua rotina
“regras” difundidas pela mídia televisiva e ao encenar seus papéis sociais e suas
identidades, em um ambiente onde a televisão se apresenta como uma extensão do
cotidiano (ou o fluxo de um cotidiano quase real).
Pode-se resumir, dessa forma, como marcas definidoras do período pósmoderno: os avanços tecnológicos; a mobilidade de pessoas, produtos e mensagens; a
representação das relações sociais; o poder espetacular das imagens; o estímulo
excessivo ao consumismo; a efemeridade de diversos aspectos da vida social, desde as
9

Ressalta-se que a mídia influencia a decisão e não necessariamente determina qual deve ser essa
decisão. Refere-se, aqui, ao estudioso Muniz Sodré para destacar sua noção de bios midiático como ápice
da influência da mídia no cotidiano. Entretanto, não se adota, nesta pesquisa, uma visão radical (Escola de
Frankfurt) de que a mídia exerce controle soberano sobre as decisões do público.
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relações pessoais até as práticas de consumo; e a crescente demanda por lazer e
entretenimento disponibilizados pela mídia, em um momento em que os indivíduos
exigem novas formas de diversão, a serem ofertadas por uma cultura comercial.
O indivíduo, aliado da tecnologia e moldado por uma vasta gama de assédios
midiáticos, encontra-se imerso em um mundo urbano, rápido, caótico e fragmentado,
onde se depara com uma acentuada intensidade de estimulação sensorial em meio, por
exemplo, ao intenso tráfego; ao barulho nos diferentes ambientes das cidades; ao
excesso de informações visuais, como sinais de trânsito e anúncios publicitários; ao
grande número de pessoas que se esbarram pelas ruas.
A corrente agitada na qual os homens ficam imersos produz indivíduos
alertas, ativos, prontos para buscar novas satisfações. A recreação dos
moradores da cidade é talvez o índice mais fiel de suas reações
características. O divertimento mais popular das grandes cidades hoje é
fornecido por tavernas, salões de dança, teatro de variedades e exibições de
imagens em movimento. [...] Há „alguma coisa acontecendo a cada minuto‟.
(WOOLSTON, apud CHARNEY; SCHWARTZ, 2004, p. 116) 10

O trabalho intenso e desgastante faz com que as pessoas busquem retribuições e
queiram satisfazer rapidamente suas necessidades (melhor definidas como desejos, que
são ao mesmo tempo, efêmeros e insaciáveis). Cresce, assim, o divertimento
sensacionalista e o assédio comercial e informacional. As pessoas precisam e querem
consumir constantemente. “Vivemos o tempo dos objetos: quero dizer que existimos
segundo o seu ritmo e em conformidade com a sua sucessão permanente”
(BAUDRILLARD, 1995, p. 15). E nesse aspecto, o consumismo, apresentado como
motor dos tempos atuais abrange os produtos utilitários e os bens simbólicos, como os
produtos comunicativos.

1.2 Entre as teias da cultura: uma análise da sociedade a partir dos Estudos
Culturais
Após contextualizar a fase atual em que se vive sob alguns parâmetros, como o
do caráter global das atividades econômicas, das identidades e das relações sócioculturais e discorrer sobre a era da informação multimídia, convém trazer a mídia para o
cerne da discussão a partir de um aspecto incontornável da atualidade: o de que a mídia
é produtora e propagadora de cultura, seja ela popular, erudita, de massa etc., ou seja,
acompanha-se a emergência de uma cultura da mídia. Nesse sentido, entende-se
10

WOOLSTON, Howard. “The urban habit of mind” em “The american journal of sociology”, v.17, n.5,
14/03/1912.
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necessário discorrer sobre a perspectiva dos Estudos Culturais, que valorizam os meios
de comunicação como objeto de estudo, na medida em que novas reconfigurações das
subjetividades e das identidades são produzidas pela chamada “cultura da mídia”.
Vale ressaltar inicialmente que parte-se do parâmetro de Guattari & Rolnik
(2005), pelo qual historicamente o termo cultura ganhou três significados específicos.
No sentido de “cultivar o espírito”, a cultura é tida como um valor, um mérito o qual
permite a constituição de grupos que “possuem” ou não cultura. Por outro lado, a
cultura como “alma coletiva” corresponde ao âmbito mais amplo e democrático de
civilização, ou seja, não se trata aqui do aspecto de posse da cultura. O último sentido
de cultura concerne à tão falada (e criticada pelos frankfurtianos) “cultura de massa”, ou
como os autores denominam “cultura-mercadoria”. Esta última é constituída
complementarmente ao capital, ou seja, trata-se de uma produção cultural regida pela
lógica produtiva (e reprodutiva) do mercado capitalista, ou ainda:
A cultura [„cultura-mercadoria‟] são todos os bens: todos os equipamentos
(como as casas de cultura), todas as pessoas (especialistas que trabalham
nesse tipo de equipamento), todas as referências teóricas e ideológicas
relativas a esse funcionamento, tudo que contribui para a produção de
objetos semióticos (tais como livros e filmes), difundidos num mercado
determinado de circulação monetária ou estatal. (GUATTARI & ROLNIK,
2005, p. 23)

Slater (2002) descreve a sociedade contemporânea como materialista, ao
enxergar que esta atrela a cultura às práticas de consumo, ou seja, convergindo com a
ideia de cultura de massa, o campo de produção cultural é reduzido ao território
coordenado pelo consumo e não por outras dimensões sociais.
A própria idéia de uma cultura estruturada pelo consumo de mercadorias é
considerada muitas vezes uma contradição em termos porque o termo
„cultura‟ foi definido como a preservação social de valores autênticos que
não podem ser adquiridos por dinheiro, nem por troca no mercado. Por isso,
a cultura do consumo tem sido equiparada muitas vezes à „cultura de massa‟,
a uma sociedade em que os desejos e gostos das „massas‟, cujo poder
aumentou recentemente com o dinheiro e os direitos democráticos, reduzem
cultura a consumo. (SLATER, 2002, p. 32)

Partindo desse caminho teórico, o sentido de cultura que interessa a essa
pesquisa se apresenta como uma complexa rede de significações, modificada
constantemente a partir de processos produtivos e reprodutivos, que, mais que abranger
aspectos de manifestações populares ou eruditas, abarca uma cultura capitalista em que
as dimensões culturais e econômicas se confundem e têm se tornado crescentemente
configuradas sob a ótica do processo de mundialização.
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Do ponto de vista que nos interessa, cabe ressaltar o advento das indústrias
culturais. O modo de produção industrial, aplicado ao domínio da cultura,
tem a capacidade de impulsioná-la no circuito mundial. O que se encontrava
restrito aos mercados nacionais, agora se expande. (ORTIZ, 2006, p. 56-57)

É justamente incluindo essa última noção de cultura, a “cultura-mercadoria”, que
os Estudos Culturais se submetem a analisar a nova fermentação cultural, constituída
em nível mundializado, em que a cultura desempenha influência crescente em diferentes
setores da sociedade contemporânea, desde o econômico ao social, ou seja, não se
enxerga mais a cultura como um setor estanque em relação às atividades econômicas.
Essa perspectiva se propõe a analisar o modo como as produções culturais promovem a
articulação entre ideologias e representações sociais, raciais, relativas ao gênero, à
classe social, entre outras.
Fala-se, portanto, em uma cultura que ocupa papel central na sociedade, já que
as transformações culturais globais da atualidade têm gerado rápidas e expressivas
mudanças sociais, pelas quais os cotidianos das pessoas têm se alterado de modo
irregular e heterogêneo.
A expressão „centralidade da cultura‟ indica aqui a forma como a cultura
penetra em cada recanto da vida social contemporânea, fazendo proliferar
ambientes secundários, mediando tudo. [...] Ela é um elemento chave no
modo como o meio ambiente doméstico é atrelado, pelo consumo, às
tendências e modas mundiais. (HALL, 1997, p. 22)

A partir dessa mudança de paradigma nas Ciências Sociais, pela qual a
abordagem da noção de cultura é reorientada, Hall (1997) fala na ocorrência de uma
“virada cultural”, que não se trata de uma ruptura, mas de uma reconfiguração do papel
da cultura, agora ampliado à vida social como um todo. Basicamente, dois aspectos
caracterizam esse momento de revolução epistemológica no que concerne ao conceito
de cultura. Em primeiro lugar, os conceitos de cultura e de discurso são articulados.
Desse modo, mais que associar os setores econômicos e sociais como práticas culturais,
eles são tratados também como práticas discursivas, já que “a cultura não é nada mais
do que a soma de diferentes sistemas de classificação e diferentes formações discursivas
aos quais a língua recorre a fim de dar significado às coisas” (HALL, 1997, p. 29).
Por outro lado, a “virada cultural” reflete mais que a importância crescente da
cultura nas instituições, atividades e práticas sociais, como também o papel central da
cultura na constituição da subjetividade, ou seja, na formação identitária dos indivíduos
como atores sociais.
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O que denominamos „nossas identidades‟ poderia provavelmente ser melhor
conceituado como as sedimentações através do tempo daquelas diferentes
identificações ou posições que adotamos e procuramos „viver‟, como se
viessem de dentro, mas que, sem dúvida, são ocasionadas por um conjunto
especial de circunstâncias, sentimentos, histórias e experiências única e
peculiarmente nossas, como sujeitos individuais. Nossas identidades são, em
resumo, formadas culturalmente. (HALL, 1997, p. 26)

A esse respeito, para Slater (2002, p. 38), “a sociedade parece um baile à
fantasia onde as identidades são criadas, experimentadas e usadas à noite, e depois
trocadas para o baile seguinte”. Trata-se aqui da consideração do caráter cada vez mais
cambiante que as identidades têm adquirido, face ao contexto social pós-tradicional em
que a identidade é negociada em meio à articulação entre a cultura da mídia e do
consumo. Com isso, cada vez mais, “vamos nos afastando da época em que as
identidades se definiam por essências a-históricas: atualmente configuram-se no
consumo, dependem daquilo que se possui, ou daquilo que se pode chegar a possuir”
(GARCÍA CANCLINI, 2001, p. 39).
Nesse contexto, na primeira metade da década de 1960, os desdobramentos da
“virada cultural” atingem o meio acadêmico, que se interessa em investigar a
articulação entre os aspectos materiais, simbólicos e culturais na constituição do
ambiente social. A Escola Britânica dos Estudos Culturais surgiu, assim, como uma
perspectiva teórico-metodológica através do Centre for Contemporary Cultural Studies
(CCCS), fundado por Richard Hoggart, em 1964, que buscava inserir os estudos sobre
cultura no âmbito das perspectivas críticas e multidisciplinares.
O Centro de Estudos Culturais Contemporâneos constituiu-se como um núcleo
de pesquisa de pós-graduação da Universidade de Birmingham e tinha como foco o
estudo da relação entre a sociedade, as mudanças sociais e as transformações culturais
ocorridas após o período pós-Segunda Guerra Mundial. As estruturas sociais e o
contexto histórico são tratados, aqui, como fatores essenciais para se compreender a
ação dos mass media sobre a sociedade contemporânea.
Como proposta de continuação e reformulação dos estudos críticos de
comunicação e cultura de massa, iniciados pela Escola de Frankfurt, os estudos culturais
propõem o estudo midiático interdisciplinar (considerando temáticas da teoria social e
literária, da política, da história, da filosofia, da economia etc.) com o intuito de
formular uma espécie de “pedagogia crítica da mídia” (KELLNER, 2001, p. 20), pela
qual se eduque o público dos meios de comunicação de massa, para que este entenda a
relação entre a produção cultural e a realidade social onde ele vive, construindo uma
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percepção crítica diante da produção dos chamados veículos de massa.
Três publicações datadas do final da década de 1950 e início dos anos 1960 são
consideradas as fontes dos Estudos Culturais e reúnem a preocupação com as relações
entre os mass media e as outras estruturas e instituições sociais. O trio fundador dessa
Escola é composto por: Richard Hoggart, com o texto “The uses of literacy”, publicado
em 1957; Raymond Williams que escreveu “Culture and Society”, em 1958; e Edward
Thompson com “The Making of the English Working-class”, escrito em 1963.
O que os une é uma abordagem que insiste em afirmar que através da análise da
cultura de uma sociedade – as formas textuais e as práticas documentadas de
uma cultura – é possível reconstituir o comportamento padronizado e as
constelações de idéias compartilhadas pelos homens e mulheres que produzem e
consomem os textos e as práticas culturais daquela sociedade. É uma perspectiva
que enfatiza a „atividade humana‟, a produção ativa da cultura, ao invés de seu
consumo passivo. (STOREY apud HOHLFELDT; MARTINO; FRANÇA, 2001,
p. 155) 11

Outro importante autor que integra a Escola Britânica dos Estudos Culturais é
Stuart Hall, que se tornou diretor do Centro de Estudos Culturais Contemporâneos,
entre os anos de 1968 e 1979. A contribuição de Hall foi dada a partir da análise dos
meios massivos como elementos centrais na direção da sociedade. Seu ensaio
“Codificação/Decodificação”, escrito em 1980, questiona a linearidade do processo
comunicativo visto sob a forma de um circuito entre emissor/mensagem/receptor. Para
Hall, é possível pensar esse modelo através da articulação de processos distintos, mas
interligados, de produção, circulação, distribuição/consumo e reprodução, inseridos em
uma “complexa estrutura em dominância”. Convém dedicar aqui algumas linhas para a
análise das ideias de Hall, a partir do processo denominado “encoding/decoding”.
A produção de um programa televisivo12, por exemplo, envolve estruturas
institucionais de radiodifusão, práticas de produção, infra-estruturas técnicas etc. Além
disso, o aspecto discursivo é um importante fator que constitui o processo de produção,
uma vez que o programa é formado a partir de um referencial de sentidos e ideias, que
envolve ideologias profissionais, rotinas de produção, conhecimentos técnicos,
suposições sobre a audiência, entre outros fatores.

11

STOREY, John. An Introduction to Cultural Theory and Popular Culture. Londres: Prentice Hall /
Harvest Wheatsheaf, 1997, p. 46.
12
Começa-se, aqui, a discorrer sobre a televisão por esse ser um dos objetos de estudo da Dissertação de
Mestrado, (a ser abordado com destaque no segundo capítulo), mas as proposições apresentadas neste
trecho do trabalho também podem ser aplicadas nas análises de outros meios de comunicação de massa,
uma vez que, segundo Hall (2003), a comunicação como um todo (em diferentes meios) é um processo
aberto e os receptores são também produtores da mensagem.
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Para que a mensagem televisiva tenha um efeito, ou seja, satisfaça uma demanda
do público e ganhe por parte dele um determinado uso, ela deve ser significativamente
decodificada. Como consequência dessa decodificação, a mensagem pode provocar
efeitos emocionais, ideológicos, cognitivos e comportamentais. É fato que o conteúdo
por si só não gera automaticamente mudanças comportamentais na audiência, mas toda
mensagem tem em si um efeito ou o objetivo de satisfazer uma necessidade do público.
O discurso televisivo é formado por um signo complexo que reúne o discurso
visual e auditivo, mas não constitui um sistema fechado (e sim polissêmico, aberto a
várias interpretações), uma vez que os assuntos e as imagens expostos na televisão
podem ser retirados de outras fontes discursivas dentro da estrutura sociocultural e
política mais ampla. Dessa forma, a audiência é “fonte” e “receptor” da mensagem
televisiva, e não apenas um alvo a ser atingido e cujo comportamento será facilmente
alterado.
Por essa concepção de telespectador ativo, entende-se que a programação
televisiva, seja ela factual ou ficcional, pode ser codificada sob diversas formas,
adquirindo, assim, diferentes leituras possíveis por parte do público. A audiência
“negociada” de sentidos é influenciada pelo contexto social, político, etnográfico,
cultural, econômico, (e cada vez mais globalizado) em que o telespectador está inserido.
Assim – usando os termos de Marx – circulação e recepção são, de fato,
“momentos” do processo de produção na televisão e são reincorporados via um
certo número de feedbacks indiretos e estruturados no próprio processo de
produção. O consumo ou a recepção da mensagem da televisão é, assim, também
ela mesma um “momento” do processo de produção no seu sentido mais amplo,
embora este último seja “predominante” porque é “o ponto de partida para a
concretização” da mensagem. (HALL, 2003, p. 368)

Segundo Hall (2003), a audiência pode realizar três tipos de decodificação das
mensagens, ou seja, existem três tipos de atitudes do espectador diante de uma
mensagem da mídia. A decodificação segundo a posição hegemônico-dominante ocorre
quando o telespectador se apropria de modo direto e integral do sentido de uma
mensagem operada dentro do código dominante, ou seja, o receptor aceita o ponto de
vista hegemônico de uma mensagem dotada de valor ideológico como algo natural e/ou
legítimo.
Esse é o caso ideal-típico de „comunicação perfeitamente transparente‟ ou o caso
mais próximo, para todos os efeitos. Dentro disso, podemos distinguir as
posições produzidas pelo código profissional. [...] O código profissional,
contudo, opera dentro da „hegemonia‟ do código dominante. (HALL, 2003, p.
377)
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Já a decodificação negociada concerne à interpretação de uma mensagem a partir
do ponto de vista hegemônico, mas também considerando o ponto de vista particular do
receptor, conforme suas próprias experiências de vida e seus contatos sociais.
O exemplo mais simples de um código negociado é aquele que governa a
resposta de um trabalhador à idéia de que um Estatuto sobre Relações Industriais
limite o direito de greve ou à proposta de um congelamento dos salários. Em
termos do debate econômico sobre o „interesse nacional‟, o decodificador pode
adotar a definição hegemônica, concordando que „todos devemos nos remunerar
menos para combater a inflação‟. Contudo, isso pode ter pouca ou nenhuma
relação com sua vontade de entrar em greve por melhor pagamento e condições.
(HALL, 2003, p. 379)

E, por último, se encontra a decodificação oposicional, pela qual o telespectador
interpreta a mensagem a partir de um ponto de vista alternativo e contrário ao do meio
de comunicação.
Ele ou ela [telespectador] destotaliza a mensagem no código preferencial para
retotalizá-la dentro de algum referencial alternativo. Esse é o caso do
telespectador que ouve um debate sobre a necessidade de limitar os salários, mas
„lê‟ cada menção ao „interesse nacional‟ como „interesse de classe‟. (HALL,
2003, p. 379)

Pelo estudo de Hall, conclui-se, portanto, que as narrativas midiáticas não
apresentam um sentido unívoco, estando sujeitas à constituição ativa de sentidos por
parte das audiências. Portanto, do momento em que a mensagem é elaborada (encoding)
até a fase em que é recebida e interpretada pelo público (decoding), pressupõe-se a
presença de elementos culturais e simbólicos de cada integrante da audiência
interferindo na leitura midiática dos conteúdos organizados por produtores que devem,
inclusive, considerar os gostos e demandas de públicos heterogêneos na elaboração das
mensagens transmitidas pelos meios de comunicação de massa.
Feitas tais considerações a partir da análise de Hall, volta-se, a partir daqui, à
consideração dos principais desdobramentos dos Estudos Culturais, por meio dos quais
uma inovação de ordem teórica foi alcançada a partir da junção dos elementos-chave da
Escola: experimentalismo, interdisciplinaridade e envolvimento político. A invenção
teórica concerne ao fato de que as características da arte e da sociedade passam a ser
pensadas em conjunto. Desse modo, essa linha de pesquisa reformula o conceito de
cultura, a partir de uma releitura da obra de Karl Marx. Anteriormente vista pelos
marxistas como algo pertencente ao campo das idéias, a cultura é redefinida pelos
Estudos Culturais a partir da consideração não apenas das artes, como também dos
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rituais, práticas e instituições da vida cotidiana. “A cultura não é uma prática, nem é
simplesmente a descrição da soma dos hábitos e costumes de uma sociedade. Passa por
todas as práticas sociais e é a soma das suas inter-relações” (HALL apud WOLF, 1999,
p. 96).13
Dessa forma, a cultura é enfatizada como uma ação que abrange além dos textos
e representações de um povo, as práticas vividas e seus reflexos nos diferentes níveis
culturais. Vista simultaneamente como forma material e simbólica, a criação cultural é
situada, a partir da perspectiva marxista na sua “autonomia relativa”, estando inserida
tanto no espaço social como no econômico, sendo, assim, influenciada pelas relações
político-econômicas. A produção, distribuição e recepção dos produtos culturais se
relacionam, portanto, às práticas econômicas da sociedade. No contexto da sociedade
atual, a mecanização, a estandardização, a super especialização e a divisão do trabalho
são fatores determinantes não só da produção de bens utilitários, mas de todos os setores
da existência, inclusive a produção cultural.
Os Estudos Culturais podem ser aplicados em análises sobre a produção dos
mass media enquanto sistema complexo de práticas determinantes para a elaboração da
cultura e da imagem da realidade social e nos estudos sobre o consumo da comunicação
de massa enquanto espaço de negociação entre práticas comunicativas extremamente
diferenciadas (WOLF, 1999, p. 97). Ao contrário da crítica ideológica do marxismo e
das proposições da Escola de Frankfurt, os teóricos da Escola britânica buscavam
entender o significado das práticas culturais a partir do contexto do povo, considerando
o receptor como também um produtor cultural.
O termo “cultura de massa” é rejeitado pelos teóricos dos estudos culturais, uma
vez que o conceito é visto como revelador de uma concepção elitista, que despreza as
manifestações culturais oriundas das classes populares, ou seja, é como se tivesse sido
abolida a distinção entre a cultura produzida “pelo povo” e a produzida pela mídia para
as massas.
Uma possível medida nos estudos culturais consistiria, então, em assumir a
cultura em si como o campo de estudos, sem divisões em superior e inferior,
popular e de elite [...] Portanto, acreditamos que, em vez de usar rótulos
ideológicos como „massa‟ e „popular‟, poderíamos simplesmente falar de
cultura e comunicação, desenvolvendo um „estudo cultural‟ que abranja todo
o espectro da mídia e da cultura. (KELLNER, 2001, p. 52)

A partir da segunda metade da década de 1970, a crescente importância dos
13

HALL, Stuart. Cultural Studies: two paradigms, Media, Culture and Society, nº 2, 1980, p. 60.
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meios de comunicação de massa motiva os membros da Escola Britânica dos Estudos
Culturais a aprofundarem o estudo dos mass media, vistos não apenas como
entretenimento, mas também como aparelhos ideológicos do Estado. O foco da análise
se volta para a cobertura jornalística, em uma fase denominada por Hall como
“redescoberta ideológica”, em que a análise textual das mensagens emitidas pelos meios
de comunicação de massa servia para se deduzir o efeito desses meios na sociedade.
Em meados dos anos 1980, novas modalidades de estudo dos veículos massivos
combinam a análise dos textos por eles produzidos com a pesquisa de recepção, ou de
audiência, (realizadas com base na etnografia e na observação participante), com ênfase
em séries televisivas, filmes de grande bilheteria e livros da literatura popular. Entendese, aqui, que para analisar os meios de comunicação de massa, que são dotados de um
sentido ideológico, se faz necessário combinar a análise da mensagem com o estudo dos
receptores (tratados como ativos no processo comunicativo), considerando que as
mensagens da comunicação de massa adquirem significados diversos a partir da
subjetividade dos diferentes grupos sociais.
Desse modo, as imagens, signos, discursos e espetáculos difundidos pela cultura
midiática exercem diversos tipos de efeitos (e estabelecem diferentes modos de
interação) no público: deslumbram, mobilizam e influenciam, ou seja, a proposta dos
estudos culturais é analisar os variados tipos de influências produzidos pelo discurso da
mídia. Para isso, considera-se um projeto interdisciplinar de estudo das mídias, da
história e da sociologia. Seus pilares podem ser assim enumerados:
A identificação explícita das culturas vividas como um projeto distinto de estudo,
o reconhecimento da autonomia e complexidade das formas simbólicas em si
mesmas; a crença de que as classes populares possuíam suas próprias formas
culturais, dignas de nome, recusando todas as denúncias, por parte da chamada
alta cultura, do barbarismo das camadas sociais mais baixas; e a insistência em
que o estudo da cultura não poderia ser confinado a uma disciplina única, mas
era necessariamente inter, ou mesmo antidisciplinar. (SCHWARZ apud
HOHLFELDT; MARTINO; FRANÇA, 2001, p. 157 e 158) 14

Além do estudo sobre os meios de comunicação, vale ressaltar a contribuição
dos Estudos Culturais em investigações sobre questões como raça e etnia; as relações da
identidade nos âmbitos global, nacional, local e individual; e a incorporação das novas
tecnologias e seus efeitos na constituição de identidades de gênero, de classe, de
geração, dentre outros tipos.

14

SCHWARZ, Bill. “Where is cultural studies?”, In: Cultural Studies, 8 (3), 1994, p. 380.
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1.2.1 De ser cultural para ser midiático: imersos na acelerada cultura da mídia
Partindo do pressuposto teórico dos Estudos Culturais, após entender as novas
configurações da cultura na constituição dos processos sociais, destaca-se o papel da
mídia como elemento determinante nesse contexto de “revolução cultural” com
implicações desde o cotidiano até as atividades político-econômicas, uma vez que partese da premissa pela qual cultura e comunicação são vistas como elementos simbólicos
indissociáveis em uma sociedade.
Na verdade, a distinção entre „cultura‟ e „comunicações‟ é arbitrária e rígida,
devendo ser desconstruída. Quer tomemos „cultura‟ como os produtos da
cultura superior, quer como os modos de vida, quer como o contexto do
comportamento humano etc., veremos que há íntima ligação com a
comunicação. Toda cultura, para se tornar um produto social, portanto
„cultura‟, serve de mediadora da comunicação e é por esta mediada, sendo
portanto comunicacional por natureza. No entanto, a „comunicação‟, por sua
vez, é mediada pela cultura, é um modo pelo qual a cultura é disseminada,
realizada e efetivada. Não há comunicação sem cultura e não há cultura sem
comunicação. (KELLNER, 2001, p. 53)

Como já descrito anteriormente, o período denominado por “pós-modernidade”,
(ou por qualquer outro termo que se utilize para nomear mais especificamente a fase
iniciada após a Segunda Guerra Mundial, cujas transformações se estendem pela
atualidade), tem sido profundamente delineado por elementos organizadores regidos
basicamente pela mídia e pela tecnologia, responsáveis pela constituição de um novo
contorno cultural influenciado pelos assédios midiáticos e consumistas. Trata-se de uma
espécie de parceria, pela qual “a cultura da mídia e a de consumo atuam de mãos dadas
no sentido de gerar pensamentos e comportamentos ajustados aos valores, às
instituições, às crenças e às práticas vigentes” (KELLNER, 2001, p. 11).
Convém esclarecer que as reflexões sobre a cultura do consumo serão mais bem
desenvolvidas posteriormente nesta pesquisa. Interessa, nesta parte do capítulo,
discorrer especificamente sobre a cultura da mídia, caracterizada como uma cultura do
efêmero, do descartável e, por isso mesmo, do nostálgico. O surgimento de tal
fenômeno costuma ser associado ao advento da televisão, no período pós-guerra,
quando “a mídia se transformou em força dominante na cultura, na socialização, na
política e na vida social” (KELLNER, 2001, p. 26). O crescimento da expressividade da
televisão como veículo de massa demarca um “divisor de águas” no âmbito cultural, a
partir de agora influenciado como nunca pela cultura “delirante” do excesso de imagens.
Uma cultura da narração é substituída de alguma maneira por uma cultura de
movimento; uma cultura lírica ou melódica é substituída por uma cultura
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cinemática construída sobre o choque e o dilúvio de imagens, sobre a busca
da sensação imediata, sobre a emoção da cadência sincopada. Cultura rock e
publicidade [...]. (LIPOVETSKY, 2003, p. 211- 212)

Organizada sob a referência do modo de produção de massa, a cultura midiática
abrange um modelo de cultura comercial direcionado ao grande público, objetivando
agregar a maior quantidade de audiência e/ou de lucro. Cabe a mídia também exercer
uma espécie de “pedagogia cultural” (KELLNER, 2001, p. 10), pela qual, inseridos em
um contexto cultural direcionado pelas abordagens da mídia e do estímulo ao consumo,
os indivíduos “aprendem” com os veículos de informação e entretenimento os padrões
de comportamento e de opinião que “devem” ser empregados no dia-a-dia.
Em muitos domínios, a mídia conseguiu substituir a Igreja, a escola, a
família, os partidos, os sindicatos, como instâncias de socialização e de
transmissão de saber. [...] A socialização dos seres por intermédio da
tradição, da religião, da moral cede terreno cada vez mais à ação da
informação midiática e das imagens. (LIPOVETSKY, 2003, p. 226)

Mais do que isso, a cultura da mídia é responsável pela constituição de grande
parte dos discursos ideológicos que permeiam diferentes setores da sociedade, como o
político, o econômico e o social. Não se trata de atribuir aos meios de comunicação um
poder absoluto de controle social, entretanto, é indiscutível que um produto midiático,
como uma telenovela, por exemplo, por meio das estratégias discursivas empregadas,
realiza intensa articulação de posições ideológicas que podem tanto incentivar os
indivíduos a promoverem resistência em relação às mensagens dominantes e
condizentes com a ordem social vigente; como, pelo contrário, podem reforçar a
propagação do discurso representativo das camadas sociais dominantes.
Daí a necessidade, de se estudar os discursos produzidos e propagados no
interior da cultura da mídia como produções simbólicas complexas (e não como mero
entretenimento), conteúdos esses capazes de influenciar os pensamentos e a produção de
conhecimentos de uma época. Voltando ao exemplo de uma novela, por meio do estudo
discursivo desse programa televisivo tão popular no Brasil, entende-se que será possível
entender o contexto social em que ela está inserida, ao refletir valores dessa sociedade,
ao ser influenciada pelas demandas de seus membros e ao produzir efeitos que
interferem no cotidiano do público, modelando, por exemplo, seus hábitos de consumo.
Cabe também aos meios de comunicação de massa exercer papel influente na
constituição das identidades (e na consequente fragmentação do sujeito) que, são
desestabilizadas pela moda, pela propaganda, pela televisão, pelas comunidades virtuais
da
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etc.,
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contemporaneidade.
Numa cultura pós-moderna da imagem, as imagens, as cenas, as reportagens
e os textos culturais da mídia oferecem uma enorme quantidade de posições
do sujeito que, ajudam a estruturar a identidade individual. Essas imagens
projetam modelos sociais e sexuais, formas apropriadas e inapropriadas de
comportamento [...]. Em vez de desaparecer na sociedade pós-moderna, a
identidade está simplesmente sujeita a novas determinações e novas forças,
ao serem oferecidas novas possibilidades, novos estilos, novos modelos e
formas. (KELLNER, 2001, p. 330)

A cultura midiática não desloca apenas os padrões identitários, mas carrega a
marca da mobilidade para todos os contextos em que permeia. Formando uma espécie
de rede entre as mídias, a informação torna-se cada vez mais perecível, as celebridades
nascem e desaparecem em minúsculo intervalo de tempo, os gostos de consumo nunca
se apresentaram tão mutáveis e “ao sabor da propaganda” como agora, já que “quando
absorvida pelas mídias, qualquer coisa, seja lá o que for, passa a ter caráter volátil”
(SANTAELLA, 1996, p. 36).
Lipovetsky (2003, p. 207) defende uma semelhança entre as indústrias culturais
e as indústrias de moda, ao associar o caráter efêmero da mídia, produtora de discursos
e produtos rapidamente substituídos ou reformulados, como representativo dos padrões
da “cultura de moda”. Desse modo, um dos aspectos definidores da sociedade midiática
(e de consumo) é a tendência em generalizar o processo de moda, por meio dos critérios
de sedução e diversificação dos modelos, a outros setores exteriores a ela, como a
produção industrial e/ou midiática.
A uma indústria cultural que se organiza sob o princípio soberano da
novidade corresponde um consumo excepcionalmente instável; mais que em
toda a parte reina aí a inconstância e a imprevisibilidade dos gostos: nos
anos 1950, o tempo médio de exploração de um longa-metragem era de
cerca de cinco anos, agora é de um ano; o ciclo de vida médio de um sucesso
musical oscila hoje entre três e seis meses; raros são os Best-sellers cuja
duração de vida ultrapassa um ano, e muitos sebos já nem mesmo
recompram as obras cuja data de publicação excede os seis meses.
(LIPOVETSKY, 2003, p. 205)

Outra marca definidora da cultura da mídia é seu caráter multimídia
(Lipovetsky, 2003), pelo qual os veículos de comunicação têm sua estrutura
organizacional pautada por uma espécie de busca por complementação entre as mídias.
Desse modo, regidas pela lógica comercial e influenciadas pela publicidade, um produto
cultural é elaborado de modo a beneficiar outros. O público tem, assim, a sua disposição
redes midiáticas intercomplementares, como, por exemplo: assiste-se a um filme,
baseado em um Best-seller; aguarda-se a revista semanal que irá aprofundar os temas
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abordados sinteticamente pelos jornais diários; ou compra-se o CD que reúne a trilha
sonora da novela.
Na nossa época, dita da comunicação, já não se trata realmente de uma arte,
mas de uma deslocação, de uma transferência de informação de um meio
para outro, numa espécie de espiral em que as informações remetem umas
para as outras sem por isso corresponderem à mesma coisa. Mais do que o
próprio conteúdo, o que importa é o jogo da transferência, o da ativação de
um substituto num contínuo, que, curiosamente, estranhamos não ser o
pensamento. (JOLY, 2003, p. 207)

Tem-se, assim, um interagendamento existente entre os diferentes tipos de
mídia, por exemplo, cita-se o poder de influência de uma telenovela de pautar uma
revista informativa semanal. Sabe-se que cada veículo midiático (jornal, revista, rádio,
televisão, Internet etc.) apresenta capacidades diferentes para estabelecer a ordem do dia
dos assuntos publicamente importantes de acordo com as especificidades de cada mídia.
A partir dessa complementaridade entre os discursos midiáticos, torna-se evidente o
poder exercido pelos meios de comunicação de massa sobre o público, ao estabelecerem
a ordem do dia dos assuntos públicos, transformando acontecimentos em temas. Um
exemplo desse poder de agendamento pode ser verificado na telenovela, um programa
televisivo de grande popularidade que, sobretudo, no Brasil, mobiliza o público de
diferentes classes sociais e faixas etárias e gostos diversos15.
Independentemente do sentido construído por cada grupo ou pessoa,
observamos um repertório compartilhado, uma espécie de agenda de temas
comuns considerados importantes por todas as famílias. A telenovela coloca
modelos de comportamento por meio das personagens que apresenta, e tais
personagens servem para o debate, a interpretação, a crítica, a projeção ou a
rejeição dos públicos. (LOPES; BORELLI; RESENDE, 2002, p. 367-368)

A respeito dessa influência midiática crescente, que direciona o público a
estabelecer como relevantes os conteúdos inseridos na cultura da mídia, a Hipótese de
Agenda Setting16 analisa justamente os efeitos da exposição dos indivíduos às
mensagens simbólicas propagadas nos diferentes formatos de mídia. Entretanto, esta
pesquisa não vai utilizar esse embasamento teórico, ressaltando que tal discussão foi
citada apenas para complementação e melhor contextualização do cenário de cultura
midiática.

15

Cita-se, aqui, o exemplo da telenovela por este ser o objeto de estudo da Dissertação. A história e as
características desse programa televisivo serão analisadas em detalhes no próximo capítulo.
16
A hipótese de agendamento foi formulada a partir dos anos 1960, por McCombs juntamente com o
professor Donald L. Shaw. Fala-se em hipótese, e não em teoria, já que, ao contrário desta última, a
hipótese concerne a um sistema aberto de produção de conhecimento, passível de alterações e acréscimos.
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1.2.2 O espetáculo nosso de cada dia: mais que na mídia, está presente no cotidiano
Na dimensão atual da realidade, marcada por um novo tipo de formalização da
vida social, em que a mídia exerce crescente influência na constituição dos gostos,
opiniões e conhecimentos do público, o indivíduo é atingido por uma necessidade
urgente de estímulos e vive em uma sociedade das imagens espetaculares e das
sensações orientadas pelo consumo dos produtos midiáticos e do que a mídia
recomenda, em termos não apenas de bens utilitários, como também de estilos de vida.
Observa-se, assim, a ampliação do espetáculo ao longo do século XX (com avanço pelo
século XXI) e sua consequente midiatização.
O espetáculo da imagem satisfaz e promove um espírito performático de
ostentação das cenas expostas na mídia, em uma sociedade notadamente amante da
imagem ostentosa e sedutora. Mais do que simplesmente expor uma imagem na mídia,
se torna cada vez mais necessário recorrer à identificação dessa imagem com a
audiência para se obter efeitos pré-estabelecidos e gerar interação com o público. O
espetáculo oferecido pela mídia pode, inclusive, servir como uma “válvula de escape”,
ou ainda como material estimulante de fantasias e sonhos, diante das inseguranças,
medos e ansiedades que acometem frequentemente os indivíduos, já que:
[...] consumimos em espetáculo aquilo que a vida real nos recusa: sexo
porque estamos frustrados, aventura porque nada de palpitante agita nossas
existências no dia-a-dia; uma vasta literatura sociológica e filosófica
desenvolveu à saciedade essa problemática da alienação e da compensação.
(LIPOVETSKY, 2003, p. 221)

É fato que os espetáculos sempre fizeram parte do cotidiano do ser humano,
desde os tempos pré-modernos, haja vista o legado de eventos históricos como as
olimpíadas gregas, os espetáculos de pão e circo na Roma Antiga e os luxuosos
banquetes religiosos dos tempos medievais. A grande novidade, que invadiu o mundo
nos últimos anos do século XX, é a emergência de uma “cultura de infoentretenimento
tabloidizada” (KELLNER, 2006, p. 119), que deixa suas marcas na arte, no teatro, na
música popular, no cinema, nos jogos de vídeo games, e também em setores exteriores à
mídia, como na arquitetura contemporânea e até mesmo no erotismo. Mais que envolver
os processos de transmissão de informação e promoção do lazer, o espetáculo midiático
avança em direção aos setores político-sociais, com ampla penetração inclusive na vida
cotidiana dos indivíduos.
Mesmo os eventos mais fundamentais da democracia, de uma escolha de
prefeitos ao processo de impeachment de um presidente, adquirem
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visibilidade à medida que se convertam em shows na mídia. As eleições
despertam coberturas espetaculares, como se fossem cerimônias de abertura
de jogos olímpicos. (BUCCI, 2000, p. 193)

Kellner (2006, p. 124) expõe uma nova versão do espetáculo, o
“tecnoespetáculo”, e o chamado “fator-e”17, que se apóia nas tecnologias de informação
e multimídia para inaugurar diferentes contornos nas sociedades, sobretudo dos países
mais ricos. Desse modo, aparado pelos princípios da cibercultura, o espetáculo tem se
tornado um elemento organizacional das esferas econômica e política e do cotidiano das
sociedades, ou seja, trata-se da inserção do espetáculo no “mundo dos negócios”, uma
vez que ele envolve muito além que a mera representação de imagens.
O espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre
pessoas, mediada por imagens. [...] sob todas as suas formas particulares –
informação ou propaganda, publicidade ou consumo direto de divertimentos
-, o espetáculo constitui o modelo atual da vida dominante na sociedade. É a
afirmação onipresente da escolha já feita na produção, e o consumo que
decorre dessa escolha. (DEBORD, 1997, p. 14-15)

Ao utilizar, acima, uma citação do definidor do conceito de sociedade do
espetáculo (a partir da formulação de uma teoria crítica e histórica), em 1967, convém
destacar algumas particularidades do pensamento desse crítico pós-marxista francês
(Guy Debord) que via no espetáculo uma representação falsa do cotidiano e um
elemento que passou a mediar, inclusive, a relação entre as pessoas. Inicialmente, para
Debord, duas eram as formas existentes de espetáculo, sendo que, anos depois, em
1988, em seus “Comentários sobre a sociedade do espetáculo” uma terceira forma é
acrescentada.
O primeiro tipo, chamado de “espetáculo concentrado”, foi associado a regimes
ditatoriais, em que a presença de um líder totalitário promovia o espetáculo, ao apoiar,
por exemplo, a participação do país nas Olimpíadas, como forma de criar uma forte
identificação popular, anestesiando o povo e distraindo-o da verdadeira realidade
político-social repressiva a que estavam submetidos. Do outro lado, o “espetáculo
difuso” aparece em sociedades democráticas, onde a falsa impressão de liberdade de
escolha e de conquista da felicidade é garantida pela produção de mercadorias, que
caracterizam a sociedade consumista.
É nesse momento, segundo a “teoria apocalíptica do espetáculo”, que a
mercadoria ocupa todos os setores da vida social, em um cenário onde a produção
17

Para Kellner (2006, p. 124), o “fator-e” refere-se a importância que a categoria do espetáculo tem
assumido, se tornando um importante item de negócio, uma vez que a cultura da mídia é dominada por
grandes corporações com influências político-econômicas.
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econômica estabelece sua ditadura que aprisiona e engana o consumidor. “[...] o
consumidor real torna-se consumidor de ilusões. A mercadoria é essa ilusão
efetivamente real, e o espetáculo é sua manifestação geral” (DEBORD, p. 33, 1997).
Depois dessa aproximação estabelecida entre o espetáculo e a alienação, emerge,
no final da década de 1980, o conceito de “espetacular integrado”. Trata-se de uma
junção entre as duas outras formas de espetáculo, que as potencializaram, a partir da
qual é nos meios de comunicação de massa que o espetáculo ganha o status de
realidade. Fala-se em avanço do espetáculo, ou, simplesmente, em domínio da mídia.
Assemelhando-se com a hipótese do agendamento midiático, entende-se, aqui, que
determinado aspecto da realidade só se torna válido e verdadeiro a partir do momento
em que ele é noticiado e que o público passa a comentar sobre tal acontecimento.
Trata-se do espetacular integrado, que doravante tende a se impor
mundialmente. [...] quando o espetacular era concentrado, a maior parte da
sociedade periférica lhe escapava; quando era difuso, uma pequena parte;
hoje, nada lhe escapa. O espetáculo confundiu-se com toda a realidade, ao
irradiá-la. (DEBORD, 1997, p. 172-173)

Entretanto, ao contrário de tais posições extremistas e abstratas em relação às
presenças influentes do espetáculo, da mídia e do consumo na sociedade
contemporânea, acredita-se ser mais equilibrado adotar uma postura que assuma a
“entretenização da economia” (KELLNER, 2006, p. 122) - pela qual, cada vez mais, os
formatos dos produtos midiáticos moldados pelo espetáculo e pelo entretenimento,
influenciam a sociedade e os setores econômicos -, porém sem associar esses formatos a
formas incontornáveis de passividade e alienação.
Parte-se, assim, das contradições e da não-onipotência do espetáculo. Kellner
prefere dar corpo às manifestações do espetáculo, fugindo de definições genéricas,
analisando, por exemplo, os espetáculos políticos, a partir de abordagens interpretativas
de casos como o da Guerra do Golfo (em que a importância histórica da guerra foi
minimizada na cobertura midiática, em detrimento da supervalorização da tecnologia
empregada no combate e das coberturas ao vivo dos ataques focados pelas lentes do
“espetáculo-notícia”) e do escândalo sexual do ex-presidente estadunidense, Bill
Clinton, situação esta em que um mega-espetáculo foi criado, alimentado pela oposição,
com o objetivo de prejudicá-lo politicamente.
Partindo, então, de uma visão menos pessimista e irreversível da emergência dos
espetáculos midiáticos, destaca-se sua estreita relação com a constituição (e
manutenção) de uma sociedade de consumo. A imagem e a marca, o marketing e os
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anúncios assumem, cada vez mais, rótulos de promoção midiática para destacar um
produto de outro da marca concorrente, ou para promover a imagem de um político e
desfavorecer seu rival, entre outros casos. Na sociedade regida pela aparência e pelo
prazer que o consumo pode proporcionar, “anúncios, marketing, relações públicas e
promoção são uma parte essencial do espetáculo global” (KELLNER, 2006, p. 126).

1.3 Consumir desde sempre: da modernidade ao surgimento do turbo-consumidor
em uma sociedade de hiper-consumo
Considera-se a imersão atual em uma cultura que permite múltipla nomenclatura
(cultura da mídia, cultura multimídia, cultura do espetáculo, cultura da imagem pósmoderna), ou ainda é possível caracterizar a interferência da produção cultural no setor
econômico, a partir do “espetáculo do consumo”, ou da economia de entretenimento,
onde negócios e diversão se complementam. Na cultura da mídia, constituída pela
articulação entre a cultura do mercado e a do consumo, nítida se faz a nova constituição
dos produtos culturais, direcionados para dar lucro.
Mas como a sociedade de consumo se formou? Ela pode ser dividida em fases?
O fato é que ela não nasceu durante a chamada “pós-modernidade”, estando
inicialmente ligada a fatos históricos da modernidade industrial que foram
determinantes para sua constituição.
A cultura do consumo está ligada à idéia de modernidade, de experiência
moderna e de sujeitos sociais modernos. Na medida em que o „moderno‟ se
estabelece com base em uma visão de mundo vivenciada por um agente
social que é supostamente livre e racional enquanto indivíduo, dentro de um
mundo que não é mais governado pela tradição, e sim pela abundância, e um
mundo produzido pela organização racional e pelo saber científico, a figura
do consumidor e a experiência do consumismo são ao mesmo tempo típicas
do novo mundo e parte integrante de sua construção. (SLATER, 2002, p. 18)

Para iniciar o histórico da constituição de uma sociedade que gerou o “eumercadoria”, (ou o indivíduo regido por valores consumistas), recorre-se a Jameson
(2006) para pontuar as principais tendências da atualidade, em especial após o final da
Segunda Guerra Mundial, quando o chamado “capitalismo tardio de consumo” ou
“capitalismo multinacional” começou a desenhar um novo modelo de sociedade: a
sociedade de consumo, que passou a interferir em diversos setores como a moda e a
mídia.
Novos tipos de consumo, a obsolescência planejada, um ritmo ainda mais
rápido de mudanças na moda e no estilo, a penetração da propaganda, um
nível de inserção na sociedade, até então sem paralelo, da televisão e da
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mídia em geral, a substituição da velha tensão entre a cidade e o campo, o
centro e a província, pela tensão entre o subúrbio e a padronização universal,
o crescimento de grandes redes de estrada de alta velocidade e a chegada da
cultura do automóvel – esses são alguns dos aspectos que poderiam parecer
marcar uma ruptura radical com aquela antiga sociedade pré-guerra, na qual
o alto modernismo ainda era uma força subterrânea. (JAMESON, 2006, p.
43)

A partir da comparação do papel dos indivíduos da sociedade atual com os da
primeira metade do século XX, é possível identificar um redirecionamento da economia
rumo à procura, ou seja, à demanda do comprador. Dessa forma, destaca-se na
atualidade, quem desempenha com maior habilidade o papel de consumidor (e não
apenas de produtor) e não mais aqueles que se apresentam como eficientes soldados e
rentável mão-de-obra produtiva, em uma época que era marcada por guerras e pelo
avanço da produção industrial em larga escala. Dessa forma, observa-se a passagem de
uma “sociedade de produtores” para uma “sociedade de consumidores”, aonde uma
nova fase do capitalismo, o capitalismo de consumo, vem substituir o capitalismo de
produção e estimular a multiplicação perpétua das necessidades de consumo.
O consumidor em uma sociedade de consumo é uma criatura
acentuadamente diferente dos consumidores de quaisquer outras sociedades
até aqui. Se os nossos ancestrais filósofos, poetas e pregadores morais
refletiram se o homem trabalha para viver ou vive para trabalhar, o dilema
sobre o qual mais se cogita hoje em dia é se é necessário consumir para
viver ou se o homem vive para poder consumir. (BAUMAN, 1999, p. 88-89)

Lipovetsky (2007) defende a existência de três fases do capitalismo de consumo,
desde o final do século XIX (e não apenas a partir da sociedade pós-guerra de que fala
Jameson) até os primeiros anos do século XXI, quando uma nova configuração da
mercantilização dos estilos de vida ganha impulso, com profunda interferência do
chamado capitalismo informacional, (marcado pela revolução das tecnologias da
informação e da comunicação), e com o advento de um novo formato de consumidor,
cada vez mais exigente, mais atormentado pelo stress da vida moderna e interessado em
um consumo que o garanta qualidade de vida e alívio das tensões. Desse modo, as
práticas consumistas se tornam a finalidade precípua do indivíduo e passam a reinar e
controlar diversos aspectos da vida social.
A disseminação dos valores de mercado para a sociedade em geral ocorre
primeiramente porque o próprio consumo se torna um foco crucial da vida
social (no sentido de que recriamos um número cada vez maior de áreas da
vida social por meio do uso de mercadorias, e no sentido de que outros
focos, como o trabalho, a religião ou a política tornam-se menos importantes
ou menos significativos); e, em segundo lugar, porque os valores da cultura
do consumo adquirem um prestígio que encoraja sua extensão metafórica a
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outros domínios sociais, como a extensão do modelo do consumidor aos
serviços públicos de telecomunicações ou aos serviços de saúde. (SLATER,
2002, p. 33)

O primeiro ciclo da sociedade de consumo tem início por volta de 1880, quando
a produção passa a constituir grandes mercados nacionais, sustentados pela evolução
dos sistemas de transporte e de comunicação, o que permite a distribuição mais regular
e veloz dos produtos, agora vendidos em pequenas quantidades e a preços mais baixos.
No lugar de produzir bens de consumo pesados, como aço e máquinas, (os carros-chefe
da produção do século XIX), a produção é direcionada para ser assimilada na vida
cotidiana, através de bens de consumo tidos como essenciais no dia-a-dia. É nessa época
que marcas nacionais começam a se fixar (como a Kodak e a Coca-cola) e a fidelizar os
clientes, que passam a ser influenciados pela publicidade. Entretanto, o consumo não
consegue atingir o parâmetro de “consumo de massa”, estando ainda muito restrito às
classes burguesas.
Cenário este que começa a mudar a partir dos anos 1950 com a emergência da
chamada economia fordista que inicia um processo de democratização da compra de
bens duráveis, como eletrodomésticos, a uma parcela maior da população, graças à
ampliação do poder de compra dos salários de grande parte da classe operária. Desse
modo, o apelo do consumo chega a diferentes classes sociais, já que os meios de
comunicação de massa começam a se expandir, nesse período, e se tornam verdadeiras
vitrines que enchem os olhos das classes mais ricas até as de menor poder aquisitivo.
Outro aspecto relevante dessa fase, é que o consumidor ganhou qualidade
peculiar, ao ser influenciado pelo “individualismo de massa, hedonista e consumista”
(Lipovetsky, 2007, p. 103). O consumo passa a ser visto como, mais que um processo
de integração social, um meio de não apenas satisfazer as necessidades por bens
materiais, como alimentação e vestuário, mas, sobretudo, pela busca do bem-estar e dos
prazeres imediatos que a “compra” pode proporcionar. Essa época coincide com o
período das revoluções (entre os anos 1960 e 1970), que atinge diversas áreas: o
conforto, o cotidiano, o sexo e a compra.
É nesse período que, para Debord (1997), o domínio do poder da posse da
mercadoria se efetiva e exerce maior influência em uma sociedade amante do
espetáculo. Até essa época, as explicações de Debord ainda conseguiam explicar a
realidade social existente.
Ondas de entusiasmo por determinado produto, apoiado e lançado por todos
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os meios de comunicação, propagam-se com grande rapidez. Um estilo de
roupa surge de um filme; uma revista lança lugares da moda, que por sua
vez lançam as mais variadas promoções. [...] o homem reificado exibe a
prova de sua intimidade com a mercadoria. (DEBORD, 1997, p. 45)

Já a partir do final da década de 1970, surge a “sociedade de hiperconsumo”
(Lipovetsky, 2007) que inaugura uma intensa transformação nos comportamentos
associados ao estilo de vida direcionado ao consumo. O consumidor dessa fase,
chamado de turbo-consumidor, já não procura se distinguir socialmente por meio da
posse de produtos e serviços. Consolida-se, aqui, o perfil hedonista e individualista do
consumidor, iniciado, ainda timidamente, na fase 2 da classificação do capitalismo de
consumo.
Das coisas, esperamos menos que nos classifiquem em relação aos outros e
mais que nos permitam ser mais independentes e mais móveis, sentir
sensações, viver experiências, melhorar nossa qualidade de vida, conservar
juventude e saúde. Naturalmente, as satisfações sociais diferenciais
permanecem, mas quase não são mais que uma motivação entre muitas
outras, em um conjunto dominado pela busca de felicidades privadas.
(LIPOVETSKY, 2007, p. 42)

Se comparada ao modelo fordista, a sociedade de hiperconsumo inaugura alguns
procedimentos que passam a mover a lógica de mercado: amparadas pelo boom
tecnológico, ao invés da difusão de produtos padronizados, estratégias de nicho do
marketing e do design ganham espaço, com o intuito de atingir públicos estratégicos
(stakeholders), diante da crescente segmentação dos gostos e das demandas; e também
para criar e valorizar políticas de marca, por meio dos investimentos crescentes em
publicidade. O chamado consumo de tipo semicoletivo, caracterizado, por exemplo,
pela divisão de bens entre os membros de uma família (uma televisão para a casa, um
carro para o casal), cede espaço ao consumo centrado no indivíduo. A terceira fase da
sociedade de consumo tem como lema: “Cada um com seus objetos, cada um com seu
uso, cada um com seu ritmo de vida” (LIPOVETSKY, 2007, p. 105). Além disso, o
setor de serviços passa a mover a economia e o fenômeno da internacionalização motiva
o desenvolvimento de grandes conglomerados empresariais, que criam marcas que se
tornam conhecidas mundialmente.

1.3.1 Religião e Política: o ethos consumista invade novos campos
É fato que o estilo de vida de uma pessoa ou grupo pode ser definido no âmbito
da cultura de consumo contemporânea, ou seja, o tratamento do corpo, os modos de
vestir, os discursos, as opções de lazer, as preferências de alimentação, entre outros
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aspectos, indicam a individualidade do gosto e o senso de estilo dos consumidores da
época atual. E os estilos de vida tendem, cada vez mais, a serem flexíveis e coordenados
não por regras, mas por escolhas individuais e passageiras ao ritmo da “moda do
momento”. Dessa forma, estão em cena indivíduos inseridos em uma economia movida
pela lógica do consumo facilitado e apressado, tendência essa que avança sobre diversos
cenários da vida social, como a política e a religião, que, aparentemente, se
encontravam deslocados do ethos do consumismo.
Sennet (2006) faz uma análise sobre como o cidadão político se converteu em
consumidor, ou seja, como o consumo e o marketing (este último muitas vezes atrelado
apenas ao campo publicitário) tornaram-se ferramentas essenciais de desenvolvimento
da política na atualidade. Em uma época em que já não se vota exclusivamente regido
por laços tradicionais e ideológicos com um partido, assim como no mundo do
comércio de bens utilitários e simbólicos onde a imagem exerce o papel de expor e
qualificar um produto aos olhos do consumidor, no cenário político, ela também é o
diferencial, já que será mais bem visto, mais notado, mais falado e, consequentemente,
mais votado, o candidato que se apresenta melhor, ou seja, o político que possui a
melhor aparência (não apenas física).
A relação com a política? Enquanto aumenta a volatilidade eleitoral, muitos
cidadãos mostram uma adesão mais vaga aos partidos políticos, orientam-se
mais individualmente, mudam de voto segundo a natureza e as apostas das
eleições: o voto-estratégia do consumidor político tende a substituir o voto
de classe à moda antiga. (LIPOVETSKY, 2007, p. 135)

Bucci (2000) enxerga como um poder transformador assumido pelo consumo, o
fato deste conseguir transpor fatores antes rigidamente ligados à cidadania, como o ato
de votar, ao âmbito do marketing e da publicidade.
Na sociedade contemporânea, é como consumidor que o cidadão se
assenhora das informações que lhe dirão como votar. Numa certa
perspectiva, é possível dizer que ele já não se engaja politicamente nas
causas partidárias, mas „consome‟ propostas administrativas – „compra-as‟
com o seu voto – como quem escolhe o melhor pacote turístico. O livre
debate das idéias políticas, que para Robespierre só era possível mediante a
liberdade de imprensa – leia-se: a liberdade do jornalismo de opinião -,
passa muito bem hoje por fora da comunicação mediada pelo jornalismo:
passa pela publicidade e pelo marketing. (BUCCI, 2000, p. 192)

Vale ressaltar ainda a transformação vivenciada pela religião diante da cultura de
consumo. Para Featherstone (1995), a religião passa a ser, cada vez mais, destinada aos
momentos de lazer e tem se adaptado à lógica do consumismo. A esse respeito, Bauman
(1998) ressalta que diante da sensação de insatisfação contínua da atualidade, os antes
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“fiéis” passam a se comportar como os “clientes” que recorrem à espiritualidade para
atingir suas realizações pessoais e narcísicas. A Igreja estaria, assim, validando o
consumismo exacerbado, ao “vender” pequenos e fáceis conselhos milagrosos para o
indivíduo se dar bem na dura e incerta realidade contemporânea.
Nesse sentido, Bauman (1998) descreve uma oposição entre redenção e
condenação: diante da ausência de grupos de referência com os quais o indivíduo possa
criar identificação, ser ou não ser bem sucedido na vida se torna responsabilidade
exclusiva do indivíduo. Se fracassar, a culpa é indiscutivelmente atribuída ao
fracassado. Diante do imediatismo e do hedonismo pós-modernos, o discurso do
consumo vem enfatizar junto ao indivíduo que ele é capaz, que ele pode (e deve)
comprar para se sentir feliz, que ele deve viajar agora e que se ele não assim o fizer, é
porque ele não quis ou não conseguiu fazer.
Em meio à crise de identidade da contemporaneidade, a procura da religião
converte-se na busca por “especialistas em identidade”, pessoas que possam curar as
personalidades destes indivíduos ansiosos e amedrontados.
Os homens e mulheres pós-modernos realmente precisam do alquimista que
possa, ou sustente que possa, transformar a incerteza de base em preciosa
auto-segurança, e a autoridade da aprovação (em nome do conhecimento
superior ou do acesso à sabedoria fechado aos outros) é a pedra filosofal que
os alquimistas se gabam de possuir. A pós-modernidade é a era dos
especialistas em „identificar problemas‟, dos restauradores da personalidade,
dos guias de casamento, dos autores dos livros de „auto-afirmação‟: é a era
do „surto de aconselhamento‟ (BAUMAN, 1998, p. 221)

Como uma demanda do novo “fiel-consumidor” os antigos padres, pastores e
sacerdotes tradicionais, que falam das fraquezas dos homens, devem ser substituídos por
especialistas que ofereçam receitas rápidas e práticas de auto-afirmação para indivíduos
que já se sentem fracos o bastante no novo cenário social, onde o paraíso e o inferno se
apresentam todos os dias. Cabe ao homem pós-moderno multiplicar suas sensações de
prazer por meio do auxílio de “gurus”, “mestres” e “autoridades” que, inseridos na
ordem do consumismo exacerbado, “vendam” pequenos e fáceis conselhos para o
indivíduo se dar bem na dura e incerta realidade contemporânea.
Vive-se a celebração do consumo e das satisfações físicas e emocionais,
exaltação essa que interfere nos modos de manifestações religiosas, cada vez mais
carentes de cores, danças, músicas e discursos libertários que envolvam o público. A
espiritualidade se torna, assim, um rentável nicho de mercado, a partir de uma
reinterpretação da relação com a religião, que agora não mais condena as buscas por
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prazer e desejo, muitas vezes alcançadas mediante o consumo e antigamente associadas
às ideias de pecado e de tentação.
Eis que a espiritualidade de massa se tornou mercado de massa, produto a
ser comercializado, setor a ser gerido e promovido. [...] Nesse plano, o
Homo religiosus aparece mais como a continuação do Homo consumericus
por outros meios que como sua negação. Não se trata, é evidente, de
reabsorção do religioso no consumo: simplesmente, assistimos à extensão da
fórmula do supermercado até os territórios do sentido, à penetração dos
princípios do hiperconsumo no próprio interior da alma religiosa.
(LIPOVETSKY, 2007, p.132-133)

A religião muda o seu discurso, falando menos dos horrores e das consequências
do pecado, e passa a exaltar as potencialidades do indivíduo: “Você é capaz!”, “Consiga
um emprego!”, “Compre um carro novo!”, “Conquiste a mulher certa!”. Fala-se menos
também da oferta da vida eterna no paraíso, já que as dádivas do paraíso terreno passam
a estar à disposição dos indivíduos por meio do consumo. “Nesse jardim das delícias, o
bem-estar tornou-se Deus, o consumo, seu templo, o corpo, seu livro sagrado”
(LIPOVETSKY, 2007, p. 153). Uma mercadoria, como um carro zero ou uma casa na
praia, pode garantir a sensação de se estar vivendo em um paraíso material. Assim, a
tendência é a de que os indivíduos deixem de adorar exclusivamente os deuses e se
tornem devotos também do consumismo.

1.3.2 Necessidade ou busca por prazer? O consumo ganha novos contornos e faz
nascer um consumidor apaixonado
Mais do que considerar que a cultura contemporânea é altamente consumista e
que se vive em uma sociedade na qual grande parte da produção é voltada para o
consumo atrelado ao lazer e à realização imediata e satisfatória de serviços, ocorrendo
uma crescente produção de bens simbólicos, imagens e informação, convém aprofundar
a reflexão e entender que o consumo que motiva os sonhos dos indivíduos não é apenas
procurado como fonte de satisfação de necessidades, já que “o consumo é uma questão
de como os sujeitos humanos e sociais com necessidades se relacionam com as coisas
do mundo que podem satisfazê-las (bens, serviços e experiências materiais e
simbólicas)” (SLATER, 2002, p. 102).
Desse modo, entendendo o consumo a partir do estabelecimento de relações
entre sujeitos e objetos, observa-se que a lógica do capital passa a reger, não apenas os
negócios e transações comerciais, mas também as tradições culturais em um contexto
marcado pela indefinição e pela mudança constante das formas. “Assim, a sociedade de
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consumo torna-se essencialmente cultural, na medida em que a vida social fica
desregulada e as relações sociais tornam-se mais variáveis e menos estruturadas por
normas estáveis” (FEATHERSTONE, 1995, p. 34).
A respeito desse “derretimento” das normas sociais, Bauman (2001) nomeia a
fase atual como “modernidade líquida”, a partir de uma metáfora que demonstra a
extrema mobilidade e inconstância das tradições, normas e comportamentos desse
modelo de sociedade. Para ele, essa nova fase da modernidade (o que outros autores
preferem chamar de pós-modernidade, modernidade tardia, pós-industrialização,
sociedade informacional, dentre outros termos) possibilitou o surgimento de
“instituições zumbi”, como a família, a Igreja e a escola que se apresentam vivas e
mortas ao mesmo tempo, por estarem semi-estruturadas, sem regras rígidas e
apresentando extrema mobilidade em seus formatos.
Com o esfacelamento das tradições, os signos e imagens atrelados à cultura de
consumo passam a constituir elementos definidores de identidades e de estabelecimento
de vínculos sociais. As ligações estabelecidas com a mercadoria têm se diversificado à
medida que os indivíduos têm apresentado novos interesses e demandas diante do
consumo. Nas sociedades ocidentais contemporâneas, a vasta acumulação de cultura
material na forma de bens e locais de compra e consumo tem estimulado as pessoas a
utilizarem as mercadorias como objetos de criação de vínculos, de demarcação de
distinções sociais, e de fonte de prazeres emocionais e satisfações estéticas. Trata-se da
utilização social dos bens culturais.
Desse modo, o consumidor ativo no processo de consumo utiliza os bens para
marcar as fronteiras das relações sociais e transmitir mensagens. Tudo isso inserido em
um contexto que vai além da mera lógica de manipulação psicológica proporcionada
pelas experiências consumistas. Novas relações passam a ser estabelecidas com as
práticas de consumo, já que, alimentados por uma cultura sensorial, os
hiperconsumidores buscam nas atividades influenciadas pelo consumo e pela mídia
(diante do esgotamento de instituições tradicionais) elementos que proporcione a eles
bem-estar, harmonia interior, recuperação da auto-estima e descoberta de novas
articulações identitárias. Pode-se falar assim em duas finalidades básicas do consumo:
A sociedade de hiperconsumo é aquela na qual o consumo se cliva
radicalmente, ordenando-se em torno de dois eixos antagonistas: de um lado,
a compra-corvéia ou compra prática; do outro, a compra hedônica ou
compra-festa, que diz respeito tanto aos produtos culturais quanto a muitos
bens materiais (carro, mobiliário, decoração). (LIPOVETSKY, 2007, p. 66)
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Além dos bens materiais, nota-se uma oferta excessiva de bens simbólicos na
contemporaneidade. A cultura de hiper-consumo faz uso de imagens, signos (produtos
simbólicos) que evocam desejos, sonhos e fantasias, para satisfazer o prazer narcísico
que é almejado pelos indivíduos que buscam a realização emocional, além da já antiga
busca pela conquista do status de classe. Featherstone (1995, p. 35) menciona o aspecto
“duplamente simbólico” pelo qual uma mercadoria pode ser consumida nas sociedades
contemporâneas: adquirida de fato para uma finalidade específica e consumida
simbolicamente ao ser desejada, contemplada, comentada, fotografada, manipulada etc.
A esse respeito, Baudrillard (1995) defende que a mídia em geral, destacando
aqui a publicidade, atua mediante a manipulação ativa de signos, produzindo a chamada
“mercadoria-signo”. A mercadoria se transformou em um signo e o consumo não
consiste exclusivamente no ato de consumir valores de uso e de utilidades materiais,
mas também, e, sobretudo, abrange o consumo de símbolos e a relação simbólica que o
indivíduo estabelece com aquilo que consome. Ao comprar produtos, adquire-se
características subjetivas, ou desejos na forma de signos. Segundo o autor, o consumo
concerne mais do que ao processo de classificação e diferenciação social, ao se definir
também como processo de significação e de comunicação carregado de sentidos
simbólicos.
Dessa forma, a cultura de consumo (hoje hiper-consumo) tem produzido uma
farta oferta de informações, imagens e signos, dando origem a um mundo simulacional,
onde a diferença entre o real e o imaginário tornou-se superficial e vazia. Tais
estratégias simbólicas têm abrangido, cada vez mais, diferentes classes sociais, mas com
suas particularidades. As diversas classes sociais/de consumo investem quantidades de
tempo diferentes na aquisição de bens que vão desde os artigos essenciais, como roupas
e alimentos, até os produtos tecnológicos, como notebooks, Ipods, e os artigos
informativos, relacionados à educação, ao lazer e à produção cultural. Trata-se de
padrões de duração e intensidade de tempo distintos para cada prática de consumo, o
que forma determinado habitus de classe.
As novas classes médias (as classes sociais emergentes) se comportam como
eternos aprendizes perante o consumo, justamente como forma de ter acesso a ele, por
meio de revistas, jornais, livros, Internet, programas de rádio e de televisão. E é para
suprir as demandas desse grupo, que se destaca o papel dos “novos intermediários
culturais” que servem como “tradutores” e se aliam aos intelectuais, fornecendo
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interpretações sobre a utilização dos bens simbólicos expostos na moda, na publicidade,
no design, enfim, na mídia em geral. Influenciando ativamente a constituição de gostos
e hábitos de consumo, os “novos intermediários culturais” interferem nos mecanismos
de difusão e recepção dos produtos midiáticos, por meio de uma linguagem pedagógica
e/ou “tradutora” que é direcionada aos componentes das classes médias.
Eles [os “novos intermediários culturais”] promovem e transmitem o estilo
de vida dos intelectuais a um público mais amplo e se aliam aos intelectuais
para converter temas como esporte, moda, música popular e cultura popular
em campos legítimos de análise intelectual. Esses intermediários culturais,
que atuam entre a mídia e a vida intelectual e acadêmica, contribuem para
facilitar a veiculação de programas intelectuais populares na mídia. [...] eles
efetivamente contribuem para derrubar algumas das velhas distinções e
hierarquias simbólicas que giram em torno da polarização altacultura/cultura popular. (FEATHERSTONE, 1995, p. 71)

Entretanto, para Lipovetsky (2003), esse aspecto do consumo como fonte de
diferenciação entre as classes sociais foi perdendo espaço no decorrer das primeiras
fases da sociedade de consumo. Atualmente, o consumo é feito não olhando para o
outro, mas sim para si mesmo, ou seja, mais do que se distinguir de outros grupos,
consome-se para atingir uma satisfação individual e para adquirir elegância, poder,
segurança, informação, qualidade de vida, dentre outros estímulos.
Isso não significa, evidentemente, que os objetos já não tenham valor
simbólico e que o consumo esteja livre de toda competição por status. Em
inúmeros casos, a compra de um carro, de uma segunda residência, de
artigos griffes de alta linha remete a uma vontade explícita de demarcar-se
socialmente, de exibir uma posição. [...] mas o consumo prestigioso não
deve ser tomado como modelo do consumo de massa, que repousa bem mais
nos valores privados de conforto, de prazer, de uso funcional.
(LIPOVETSKY, 2003, p. 174)

Os indivíduos pós-modernos são expostos a um constante e crescente excesso de
informações a partir de um fluxo infinito de imagens e simulações fascinantes, de tal
forma que a televisão, e mais recentemente a Internet, abrangem o mundo, em um
contexto de “hiper-realidade”, que favorece ao acúmulo de signos, imagens e
simulações, provocando uma alucinação desestabilizada e estetizada da realidade. O
consumidor, nesse ambiente, almeja uma oferta variada e intensa de sensações auditivas
e visuais que garanta a ele doses frequentes de prazer.
Tem-se, assim, uma relação harmoniosa e rentável: os consumidores são
mantidos alertas 24 horas por dia, mas também se encontram interessados em manter
contato direto, sem descanso, com as “iscas”, (apresentadas como novidades), que o
levarão ao ato da compra. E o próprio comprador quer ser seduzido, deseja ser tentado e
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movido pela atração que a possibilidade da posse gera. O consumo contínuo e apressado
não dá pausa e se materializa em vantagens oferecidas ao consumidor para que este
ganhe tempo e não precise ir longe para achar o que “precisa” consumir, como por meio
dos caixas-rápidos, do fast-food barato e do “comércio de trânsito”, ou seja, dos espaços
comerciais que surgem em locais de deslocamento das pessoas, como rodoviárias,
aeroportos e postos de gasolina.
Também convém mencionar os benefícios que a Internet proporciona ao
ciberconsumidor que “liberta-se de todos os entraves espaço-temporais, não estando
mais obrigado a dirigir-se fisicamente a um local de venda e podendo fazer
encomendas, em qualquer lugar e a qualquer hora, a uma máquina, e não mais a uma
pessoa” (LIPOVETSKY, 2007, p. 110). Desse modo, as transformações que
caracterizam “a cultura do novo capitalismo” (SENNET, 2006) são movidas por uma
nova intensidade de se relacionar com o tempo, com o espaço e com o consumo.
Movido pelo que Sennet (2006) nomeia como “paixão autoconsumptiva”, o
hiper-consumidor busca mais comodidade e rapidez para exercer aquilo que antes era
uma simples ida a uma loja de roupas, por exemplo, e hoje se transformou em um
momento que mexe com a emoção, a imaginação e o desejo de consumo que é, cada vez
mais, insaciável e ilimitado. O anseio por uma camisa nova ativa o desejo por uma calça
que combine com a mais recente “conquista vestuária” daquele consumidor, e assim por
diante, em um ciclo interminável.
A principal preocupação surge quando se pensa que essa aspiração, ao mesmo
tempo em que é ardente e fulminante na mente do consumidor, perde toda sua potência
em um curto espaço de tempo. Algumas semanas, ou até mesmo alguns dias depois,
(talvez esse amante do consumo espere só até o final daquele mês, quando receber seu
próximo salário), esse mesmo indivíduo voltará ao “templo do consumo”, representado,
por exemplo, pelo shopping center, e investirá toda a sua energia e expectativa na
compra de uma camisa ainda mais sensacional e “poderosa” que a anterior.
A camisa, como uma peça de roupa que é, tem em segundo plano sua função
básica de proteger, aquecer e cobrir o corpo humano e ganha o status das sensações de
poder (poder adquirir, poder se diferenciar, poder aparecer) e de preencher ou satisfazer
emocionalmente aquele comprador. A partir deste exemplo, fica evidente o “formato”
do novo consumidor da sociedade pós-moderna: um indivíduo com hábitos e
preferências de consumo instáveis e um ser motivado pela lei imediatista do “satisfaça
agora”, já que não é necessário se comprometer por um longo prazo, uma vez que se
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não gostar do produto, o eterno comprador tem a possibilidade de voltar à loja e adquirir
outro modelo.
Idealmente, nada deveria ser abraçado com força por um consumidor, nada
deveria exigir um compromisso „até que a morte nos separe‟, nenhuma
necessidade deveria ser vista como inteiramente satisfeita, nenhum desejo
como último. Deve haver uma cláusula „até segunda ordem‟ em cada
juramento de lealdade e em cada compromisso. O que realmente conta é
apenas a volatilidade, a temporalidade interna de todos os compromissos.
(BAUMAN, 1999, p. 89)

Enquanto em outras culturas, ou pelo menos em outras épocas, as necessidades
frequentes de consumo eram consideradas como desvios de comportamento,
esbanjamento das classes ricas ou até mesmo como pecado, sob o ponto de vista das
doutrinas religiosas tradicionais, nas sociedades onde impera a lógica do estímulo
constante ao ato de consumir, o “desejo que gera novos desejos” é condição
fundamental de manutenção do progresso socioeconômico. É necessário renovar
constantemente o guarda-roupa, e/ou trocar algum móvel da casa pelo menos uma vez
ao ano, não mais porque se tem acesso a produtos de má qualidade, que estragam
rapidamente, mas sim porque os assédios publicitários encantam o consumidor
oferecendo novos modelos, versões mais eficientes e produtos mais vantajosos que os
adquiridos há pouco tempo.
Esse apetite consumista insaciável converge para o interesse do consumidor de
estar sempre em movimento, principalmente em relação as suas vontades. Dessa forma,
o consumo estimula o indivíduo ao propiciar a ele o entusiasmo no ato da posse. Mesmo
que os bens disponíveis para compra sejam extremamente parecidos e padronizados (e
limitados em seus alcances de satisfação), a possibilidade de ver seus sonhos de
consumo sempre vivos, se movimentando, sendo alcançados e constantemente reproduzidos, é o que faz o consumidor estar sempre acompanhando as novidades e se
rendendo aos assédios midiáticos em prol do consumo.
Impregnadas nas práticas cotidianas de consumo se encontram as marcas
definidoras da pós-modernidade: inquietação, anseio pelo deslocamento constante e
busca por diversidade e variedade. E nesse cenário, o consumidor assume o papel de
aventureiro em busca da sua dose diária de diversão e instabilidade.
Um bom consumidor é um aventureiro amante da diversão. [...] não tanto a
avidez de adquirir, de possuir, não o acúmulo de riqueza no seu sentido
material, palpável, mas a excitação de uma sensação nova, ainda não
experimentada – este é o jogo do consumidor. Os consumidores são
primeiro e acima de tudo acumuladores de sensações; são colecionadores de
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coisas apenas num sentido secundário e derivativo. (BAUMAN, 1999, p. 9091)

Desse modo, o consumo passa a permear a esfera estética, faz o consumidor
ativar todas as suas percepções, sentidos, emoções e “necessidades”. Desde um artigo
de higiene pessoal até um produto básico de alimentação, vê-se elevar o imperativo da
estética industrial, pelo qual design, embalagem, maneabilidade etc. são relevantes
critérios de desempate na decisão de compra. Bem inserida na lógica da cultura
midiática, em que os produtos da mídia interferem na constituição dos desejos,
comportamentos e opiniões do público, a “estética da cultura do consumo” (JAMESON,
2006) estabelece um novo relacionamento entre consumidor e produto, pelo qual a
percepção sensorial das qualidades de uma marca, produto ou serviço ganha
fundamental importância.
“Buscam-se experiências” é o novo lema de quem recorre ao consumo,
intencionando acrescentar uma dose de magia e espetáculo às monótonas e desgastantes
atividades cotidianas. O design dos produtos e o valor de marca continuam a ter peso na
decisão de compra, mas soma-se a isso o imaginário associado à marca e/ou produto, ou
seja, mais que comprar um objeto, deseja-se adquirir um estilo de vida, um conceito
imaterial a ele agregado. Para suprir essa demanda emocional do consumo, Lipovetsky
(2007) fala em uma transformação do marketing tradicional para o marketing sensorial.
Diferentemente do marketing tradicional, que valorizava argumentos
racionais e a dimensão funcional dos produtos, muitas marcas agora jogam a
carta da sensorialidade e do afetivo, das „raízes‟ e da nostalgia (o
„retromarketing‟). Outras dão ênfase aos mitos ou ao ludismo. Outras, ainda,
fazem vibrar a corda sensível cidadã, ecológica ou animalista. Lojas
estimulam os sentidos a partir de ambiência sonora, difusão de odor e de
cenografias espetaculares. (LIPOVETSKY, 2007, p. 45-46)

Forma-se, assim, uma relação absolutamente indecisa, já que movido pela
“potência do desejo”, o consumidor busca criar vínculos, reunir informações sobre um
produto, já que se tornou necessário conhecê-lo para elegê-lo como o mais útil, mais
satisfatório e mais eficaz. Entretanto, mesmo buscando produtos úteis, qualificados e
que irão (supostamente ou momentaneamente) satisfazer aquela necessidade de
consumo, em pouco tempo a satisfação inicial por essa compra se esfria e novos anseios
passam a mover e influenciar esse indivíduo. A ambiguidade se justifica já que “a
cultura da sociedade de consumo envolve, sobretudo, o esquecimento, não o
aprendizado” (BAUMAN, 1999, p. 90). Desse modo, o consumo reflete marcas da
contemporaneidade, como excitação e procura por diversidade.

58
Esse comportamento desenfreado ocorre com mais frequência e intensidade
entre membros de classes sociais mais ricas, entretanto, não é exclusivo delas. Mesmo o
consumidor com um menor potencial de compra investe os recursos que têm para
alimentar sua paixão autoconsumptiva.
A intemperança e o desperdício se combinam na paixão autoconsumptiva.
Se pudéssemos espiar o armário da residência de um funcionário parisiense
do antigo regime, por exemplo, encontraríamos apenas alguns poucos
vestidos femininos, talvez dois conjuntos de roupas masculinas e sapatos
passados de mão em mão através das gerações – tudo feito à mão. [...] Só
pelo meado do século XIX tornou-se possível para uma família de recursos
modestos contemplar a possibilidade de jogar fora os sapatos velhos em vez
de consertá-los, ou possuir um guarda-roupa adaptado às mudanças de
estação. (SENNET, 2006, p. 129)

Talvez por não se interessar mais em saber como é executado o processo de
constituição de um produto, somando-se a isso o fato de que as técnicas produtivas se
tornaram cada vez mais automáticas e industrializadas, (bem diferente do processo
produtivo artesanal dos séculos anteriores), tem ocorrido uma desvalorização do
produto adquirido em um intervalo de tempo cada vez menor, o que favorece o nãoaproveitamento e o esbanjamento de paixões e atitudes de compra.

1.3.3 Sociedade da mídia e do consumo: equivale a uma sociedade feliz?
Diante das análises até aqui desenvolvidas, que traçam um perfil da
contemporaneidade como uma era profundamente alterada pelo papel da mídia em
estender o espetáculo ao dia-a-dia e pelo poder de influência do consumo em diversas
esferas da sociedade (como religião, política e cotidiano), convém lançar reflexões, que
não pretendem encerrar a discussão, mas tentar definir cenários que tendem a se formar
diante de uma sociedade, de um lado, mais bem-informada e com maior poder de
compra e, de outro, cada vez mais acometida pelos males e temores da era atual. Tratase de um paradoxo assim definido por Lipovetsky (2007, p. 205): “Nem terra prometida
nem vale de lágrimas definitivo, a sociedade de hiperconsumo é uma sociedade de
desorientações e de estimulações, de aflições e de renascimento subjetivo”.
Analisando sob o viés positivo da sociedade informacional, observa-se que
nunca se priorizou tanto os padrões de qualidade de vida como nos últimos anos:
aumentam as campanhas de prevenção a doenças com participação crescente da
população; os indivíduos têm se preocupado mais em (tentar) manter dietas alimentares
saudáveis e praticar atividades físicas; dedica-se mais tempo aos cuidados com o corpo
e com a mente, considerando o crescimento do número de adeptos de terapias e de
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práticas espirituais; dentre outros exemplos que podem ser mencionados para se
caracterizar o novo perfil de indivíduo que busca equilíbrio e envelhecimento saudável e
ativo.
Por outro lado, o tempo pós-moderno vem acompanhado de maior
permissividade e abundância de liberdade, mas também de uma fragilidade considerável
de segurança e certeza no dia-a-dia das pessoas. A identidade pós-moderna é um projeto
inacabado, nunca se chega a uma escolha definitiva, a um padrão de vida ou de
comportamento imutável. Nesse sentido, Bauman (1998) demonstra um pessimismo
exacerbado ao considerar que, se vivem na contemporaneidade novas formas de
sofrimento (como as experiências sofridas por compradores compulsivos, por pessoas
com distúrbios alimentares, ou viciadas em drogas etc.) acrescentadas àquelas já
existentes na modernidade, sendo que as angústias modernas não necessariamente
deixaram de existir, ou seja, atualmente houve uma multiplicação de aflições.
Daí a necessidade cada vez maior de se buscar a felicidade como mecanismo
compensatório diante das mazelas do dia-a-dia. O “mito da felicidade” (Baudrillard,
1995) passa a estar atrelado também ao êxito garantido pelo consumo. E em uma
sociedade midiática de hiperconsumo, o bem-estar pode ser atingido por meio dos
produtos e padrões de comportamento oferecidos pela mídia e pelas “necessidades”
materiais e simbólicas que podem ser supridas mediante o ato de consumir.
É em nome da felicidade que se desenvolve a sociedade de hiperconsumo.
[...] nesse contexto, guias e métodos para viver melhor fervilham, a televisão
e os jornais destilam conselhos de saúde e de forma, os psicólogos ajudam
os casais e os pais em dificuldade, os gurus que prometem a plenitude
multiplicam-se. Alimentar-se, dormir, seduzir, relaxar, fazer amor,
comunicar-se com os filhos, conservar o dinamismo: qual esfera ainda
escapa às receitas da felicidade? (LIPOVETSKY, 2007, p. 336-337)

Sem o amparo de laços tradicionais, cresce a responsabilidade do indivíduo
diante das consequências de suas escolhas. Aumenta, também, a ansiedade e a cobrança
sobre ele, considerando que a liberdade existe, mas ela é ameaçada pela possibilidade de
fracasso iminente que põe em risco a tranquilidade do indivíduo. Na chamada “era do
super-homem” (LIPOVETSKY, 2007), o indivíduo é convocado a “mostrar serviço”, a
se destacar em termos de desempenho em uma sociedade onde o espírito competitivo
impregna não apenas o ambiente do trabalho, mas aspectos da vida pessoal, sentimental
e espiritual. Ser bem-informado, ser belo, ter saúde, se destacar no trabalho, se alimentar
bem, estar “na moda”, (saber) fazer sexo, enfim. A intimidade do indivíduo é invadida
pela lógica de cobrança por aperfeiçoamento e destaque em relação à concorrência.
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Como consequência, os laços sociais e tradicionais encontram-se fragilizados, o
mercado de trabalho se vê tomado por incertezas e o indivíduo, cada vez mais
depressivo e estressado, se rende, com mais facilidade, a trágicas portas de saída, como
o suicídio e o vício de drogas. Entretanto, além da esfera privada, nos últimos anos do
século XX (e nos primeiros do século XXI), tornou-se ainda mais visível a necessidade
de se preocupar também com problemas externos, agravados pelo avanço inconsequente
do progresso tão endeusado nos últimos séculos: ameaças de guerras nucleares,
aumento do terrorismo, degradação do meio-ambiente, aquecimento global, crescimento
da incidência de violência no cotidiano das cidades (e não apenas nas metrópoles) etc.
Surge a partir daí mais uma cobrança ao “super-homem” da atualidade: cabe ao
turbo-consumidor “salvar o planeta”, já que é a ele mesmo que é atribuída a
responsabilidade de consumir, durante as últimas décadas, de modo desenfreado e
desperdiçar energia, e com isso agravar a destruição dos ecossistemas. Desse modo, a
sociedade de hiper-consumo, que vê nascer um consumidor sensorial e mais exigente
com “as delícias” que o consumo pode proporcionar, vê surgir também um consumidor
mais consciente sobre o impacto ambiental dos produtos e engajado em sustentar um
mercado ético e cidadão.
Tem-se, assim, uma reconfiguração (e não o fim) da sociedade de hiperconsumo, que passa a ser movida não mais apenas pelas fontes energéticas que
impulsionaram o surgimento da primeira fase da sociedade de consumo (as energias
fósseis), mas que investe no desenvolvimento e consumo de fontes de energia
renováveis e limpas.
Evidentemente, o enterro da sociedade de hiperconsumo não é para amanhã,
sendo a época antes testemunha de sua ampliação planetária. Por certo, a
degradação da biosfera e os limites dos recursos naturais levarão
inevitavelmente a modos de produção e de consumo menos predadores e
destrutivos. [...] mas a passagem a uma economia mais „sóbria‟ não significa
fim da sociedade de hiperconsumo. [...] nessas condições, os desafios
energéticos e ecológicos que enfrentamos poderiam constituir a condição do
desenvolvimento sustentável da sociedade de hiperconsumo em vez de as
causas de seu desaparecimento. (LIPOVETSKY, 2007, p. 341-342)

Portanto, entende-se fundamental não tratar, aqui, o consumo como uma prática
isolada da consciência, ou reduzir sua época à “era da alienação radical” como o faz
Baudrillard (1995), ou associar a cultura de consumo a uma “patologia social”, segundo
define Slater (2002). Mais condizente com a realidade global (inclusive dos países em
desenvolvimento, das diferentes classes sociais e de indivíduos de ambos os sexos e
todas as faixas etárias), é enxergar a sociedade de hiper-consumo sem utilizar lentes
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apocalípticas. Mais do que servir simplesmente como uma prática compensatória das
chagas do cotidiano, valoriza-se as experiências emocionais que tanto o consumo como
as mensagens difundidas pela cultura da mídia podem proporcionar.
Para Pignatari (1991), o consumo em si é uma prática absolutamente necessária
e, até mesmo, civilizatória, que envolve também o âmbito cultural. A grande ameaça se
encontra no consumismo, ou seja, no consumo desenfreado, obcecado na rapidez e na
frequência constante.
Comprar e vender é parte integrante de todo o tráfego existencial, social e
cultural. Mas, quando a prática do consumo é exacerbada por uma
superfetação neurótica, provocada por distorções graves na relação
capital/lucro e nos próprios valores da comunidade, ingressa-se na faixa do
consumismo, na qual você é induzido, especialmente pelo poder de
persuasão da publicidade e das mídias, a comprar além do que autorizaria a
sua capacidade econômico-financeira. Todo o organismo social é pervertido
no sentido de tornar-se, simplesmente, mercado. (PIGNATARI, 1991, p.
140)

Desse modo, tem-se, neste estudo, o consumo como importante força motriz que
move a sociedade, seja o consumo consciente motivado pela necessidade ou o consumo
de supérfluos, mais atrelado ao prazer proporcionado pelo ato de compra. O fato é que a
prática de consumir adquiriu o status de “boom” visto o aumento da geração de
emprego e renda da população, inclusive dos componentes das classes sociais C e D.
Por outro lado, o consumismo (que não é o foco de análise desta pesquisa) aparece
como uma compulsão para consumir, que gera consequências desastrosas a nível
planetário, pelo excesso de produção de lixo e poluição, por exemplo.
Estabelecida tal distinção entre consumo e consumismo, questiona-se: seria a
sociedade de hiperconsumo uma estrutura arquitetada para manipular ou para distrair e
satisfazer o indivíduo? Seria o consumidor um herói, ou um idiota, nos moldes da
discussão proposta por Slater (2002)?
Racional ou irracional, soberano ou manipulado, autônomo ou determinado
de alguma forma, ativo ou passivo, criativo ou conformista, indivíduo ou
massa, sujeito ou objeto – são essas as dicotomias através das quais o
consumidor vem sendo visto desde os primórdios da modernidade.
(SLATER, 2002, p. 40)

Acredita-se que a opção pelos extremos é reducionista, uma vez que o
consumidor não é tão auto-suficiente e auto-determinado como discorre a teoria
econômica neoclássica (utilitarismo liberal), que surgiu no final do século XIX, e nem
tão manipulado, irracional e impulsivo como os críticos da cultura de massa e da
“mercantilização das relações sociais” acreditam. Ao mesmo tempo em que o indivíduo
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é atormentado pelo excesso de informações e de estímulos sensoriais lançados por uma
cultura midiática, do espetáculo e do consumo, é nessas mesmas esferas que o consumo
e a mídia podem recompensar o indivíduo de um cotidiano já tão desgastado e
competitivo. “É assim que a era da felicidade paradoxal exige soluções, elas próprias
paradoxais” (LIPOVETSKY, 2007, p. 19).
Após expressar tal posicionamento adotado nesta pesquisa acerca da cultura de
consumo, antecipa-se que, no próximo capítulo, será feita uma análise crítica sobre a
televisão e, sobretudo, a telenovela como importantes produtos comunicativos do
cenário midiático brasileiro, utilizados a serviço da difusão das características de uma
sociedade de consumo. Assim, estarão formulados os dois troncos teóricos centrais que
norteiam a Dissertação: a relação entre sociedade de consumo e cultura midiática, esta
última melhor representada, para os intentos deste estudo, pelo poder de influência da
telenovela, no Brasil.
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CAPÍTULO 2
Sobre televisão e telenovela:
discussões no âmbito da cultura de massa e de consumo

2.1 Televisão-mundo: trajetória histórica no Brasil
Para iniciar as reflexões acerca da televisão como importante veículo
comunicativo de propagação de uma sociedade de consumo, entende-se por essencial
desenvolver uma análise sobre a história da televisão brasileira, já que, assim, torna-se
possível compreender de modo mais embasado teoricamente como a TV se firmou e
evoluiu no país de meio de integração para valioso reforço às estratégias publicitárias.
Adotada como um membro a mais na família, a televisão mudou
comportamentos, criou hábitos e impulsionou o consumo. Tornando instantânea a
informação, a televisão fez de cada telespectador um vizinho de toda a humanidade e
abriu espaço para os atuais modelos comunicativos baseados nas novas tecnologias de
informação, sobretudo a Internet. Hoje, quase sessenta e um anos após a inauguração da
televisão, no Brasil18, indiscutíveis são a relevância e a popularidade que esse veículo
audiovisual conquistou desde sua origem. Diversas são os efeitos que a TV provoca
sobre sua massa espectadora:
Eis alguns: incentivo ao consumo e conseqüente expansão do mercado
interno de bens; lazer, entretenimento e cultura horizontal e informativa;
abertura de mercados; evoluções tecnológicas; crescimento de atividade
industrial produtora de eletrodomésticos; mercado de trabalho atingindo
variadíssima gama profissional; integração nacional [...]. (TÁVOLA, 1984,
p. 54)

Ao longo de seis décadas (de 1950 até os dias atuais), a televisão brasileira
firmou-se como um importante e poderoso espaço de representação (e integração) dos
indivíduos, em suas mais diversas categorias, como etnias (branco/negro), gêneros
(masculino/feminino), gerações (novo/velho), estética (feio/bonito), além de classes
sociais distintas, diferentes faixas etárias e diversas regiões do país, constituindo uma
vitrine da identidade social nacional.
E a conseqüência é esse produto nacional inusitado, misto do que de mais
comercial e lucrativo a indústria cultural foi capaz de produzir, embalado
com as cores nacionais, vitrine da contemporaneidade brasileira, definida em
cenários que destacam, muitas vezes, imagens de ícones nacionais como
Brasília, o Pão de Açúcar etc., e reconhecida como palco de movimentação
18

A primeira transmissão televisiva, no Brasil, ocorreu em 18 de setembro de 1950, em São Paulo, na
hoje extinta Tv Tupi, chefiada pelo trabalho pioneiro do jornalista Assis Chateaubriand. Nesse mesmo
ano, a televisão também chegou a Cuba e ao México.
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de tipos ideais de homem, mulher, pai, mãe, filho, filha e família brasileiros.
(HAMBURGER, 2005, p. 36)

A evolução do desenvolvimento televisivo encontra-se totalmente atrelada ao
contexto histórico, sócio-cultural e político vivido pelo Brasil desde a década de 1950.
Partindo de uma situação de dependência em relação à programação estrangeira, a
televisão brasileira conquistou, nas últimas décadas do século XX, a auto-suficiência em
produção de programas e a consequente exportação dos mesmos, o que permite falar na
existência de uma indústria televisiva brasileira altamente competitiva no mercado
internacional. Para Mattos (2002, p. 17), no Brasil, a televisão sofreu menor influência
de fatores estrangeiros se comparado às decisivas interferências das políticas
econômicas e sociais implantadas pelos governantes e ao próprio contexto de intensas
transformações vividas pelo país a partir do segundo governo da era Vargas (de 1951 a
1954), caracterizadas, sobretudo, pela industrialização e urbanização, e pelo legado
deixado pelos governos durante a ditadura militar (de 1964 a 1985).
A televisão brasileira nasce influenciada pelo rádio, tendo como base sua
estrutura técnica, modelo de programação e, até mesmo, seus profissionais para iniciar
suas transmissões. Durante o processo inicial de migração do campo para as cidades, o
rádio era o principal transmissor de informações entre as pessoas que agora se situavam
a maiores distâncias umas das outras. Em seguida, a TV (acrescentando imagem à
palavra falada no rádio) ocupa esse papel e se vê caracterizada pelo atrelamento ao
mercado urbano de consumo, tendo majoritariamente suas emissoras orientadas para a
obtenção de lucro e sustentadas por verbas publicitárias. Essa ligação com o estímulo do
consumo de massa tem sua origem com as políticas de desenvolvimento econômico
adotadas durante o regime militar.
De sua inauguração até 1964, devido ao alto custo, poucos aparelhos de
televisão foram produzidos e apenas minúscula parcela da população teve acesso a esse
“produto de luxo”, considerado, até então, por um lado, como um aparelho capaz de
conferir status a quem o possuía, e por outro um gênero comunicativo sem grande
alcance e expressividade.
Durante todo um decênio, a televisão permaneceu praticamente à margem
do mercado publicitário, sendo financiada principalmente por verbas de
origem política, captadas tanto pela influência pessoal de Chateaubriand
como pelo poder jornalístico do seu império. (SODRÉ, 1994, p. 98)

Com o início da ditadura militar, a televisão passa a ser vista como um meio de
integração e sinônimo de avanço e modernidade, devido às políticas de governo que
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apoiaram sua expansão. Mattos (2002) fala em duas ações principais que ajudaram a
popularizar a TV durante as duas décadas de militarismo.
[...] 1) a escolha das políticas de desenvolvimento econômico, as quais
baseavam-se num processo de industrialização rápido e centrado nas grandes
cidades brasileiras. [...] o que contribuiu para facilitar a distribuição e
circulação da mídia impressa e para maior penetração da mídia eletrônica,
aumentando o faturamento total desses veículos com as verbas publicitárias
provenientes das indústrias de consumo; 2) a construção de novas rodovias e
aeroportos, a modernização dos serviços de correios de telégrafos e do
sistema de telecomunicações [...] contribuindo para o crescimento dos
veículos pela abertura de novos canais de distribuição, tanto para a mídia
impressa quanto para a eletrônica. (MATTOS, 2002, p. 58-59)

Mas foi durante a chamada fase de “milagre econômico”19, que a televisão inicia
seu desenvolvimento tecnológico, sendo acompanhado pelo crescimento das emissoras,
pela ênfase na diminuição da importação de programação em prol do estímulo da
produção brasileira e pelo aumento do número de aparelhos de TV nas residências. Com
o término do regime militar, a televisão, no Brasil, consolida sua política de expansão
internacional e, a partir da década de 1990, emerge o modelo de TV paga, direcionado
às classes A e B, o que faz com a televisão aberta invista em uma programação mais
popular.
Atualmente, a TV adentrou pelo ambiente de expansão digital que se consolida
nos primeiros anos do século XXI, quando a convergência entre televisão e Internet se
apóia na promessa de maior interatividade com o público. Com a chegada da alta
definição em imagens, o veículo dominado originalmente mais pelo áudio do que pelo
visual, vê o crescimento do cuidado com as imagens (cada vez mais impactantes)
expostas nas telas grandes, que lembram as do cinema. Kellner (2001) pontua essa nova
característica da TV do século XXI, marcada pelo predomínio da imagem sob o
tradicional caráter de narrativa.
Costuma-se afirmar que nos programas geralmente designados como „pósmodernos‟ – videoclipes da MTV, [...] – há um novo visual e um novo tipo
de sentimento: o significante foi liberado, e a imagem tem precedência sobre
a narração, visto que certas imagens estéticas contundentes, de grande
artificialidade, se afastam da diegese televisiva e se transformam em centro
de fascinação, de prazer sedutor, de uma intensa, porém fragmentária e
transitória experiência estética. (KELLNER, 2001, p. 301)

Além desse crescimento da importância do papel da imagem na constituição da
mensagem televisiva, pode-se dizer que, em especial a partir do final do século XX, a
19

O termo “milagre econômico brasileiro” foi difundido pela propaganda oficial do governo do general
Emílio Garrastazu Médici, que chefiou a ditadura entre os anos de 1969 e 1974, para designar uma época
de crescimento econômico e avanço da industrialização, no Brasil.
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televisão estabeleceu um novo modelo de interação com o público, se tornando cada vez
mais um representante deste, ou seja, o telespectador ganha a possibilidade de adentrar
no espetáculo televisivo, em programações “ao vivo”; por meio da interação com os
programas, seja pela Internet ou pelo telefone; vendo sua realidade ser retratada nos
mais diversos modelos de programação, que vão desde os telejornais, os programas de
auditório ou de “games”, os reality shows, os seriados e as telenovelas. Constitui-se,
assim, o que Gumbrecht (1998) defende ser a formação de uma “realidade televisiva”
absolutamente presente na realidade cotidiana do público.
Como vimos, então, frente a esse horizonte de realidades, parece que até
aqui, para a constituição de mundos cotidianos, oposições fundamentais,
como „ficcional/referencial‟ ou „original/cópia‟, perderam seu estatuto. Da
mesma forma, a realidade televisiva, como pluralia tantum, dissolve a
unidade da esfera espaço-tempo, porque as duas dimensões não se
encontram mais na presença física do telespectador. (GUMBRECHT, 1998,
p. 272)

Traçados os principais caminhos percorridos pela televisão, desde sua
implantação no Brasil, faz-se necessário situar esse meio comunicativo como o mais
expressivo veículo de massa brasileiro, mediante sua incontestável mobilização nacional
conquistada diariamente em todo o país.

2.1.1 Cultura de massa: valores e vilezas culturais na ordem do consumo
Partindo dos estudos de Eco (1979), que desenvolve uma teoria paralela ao
expor as visões dos críticos da indústria cultural (denominados por ele como
“apocalípticos”) e dos defensores dos meios de massa (chamados de “integrados”),
destaca-se nesta pesquisa a posição adotada pelos Estudos Culturais (“integrados”), em
oposição às noções defendidas pela chamada Escola de Frankfurt20 (“apocalípticos”).
Entende-se relevante tecer algumas reflexões nesse sentido, para situar a televisão
(objeto de estudo da Dissertação) no cenário de produção cultural de massa. Por isso,
ressalta-se de antemão a posição de Eco, segundo a qual os meios de comunicação de
massa não são bons ou maus em si, uma vez que as consequências de suas práticas
dependem dos usos que são dados pela sociedade.
Apesar desta pesquisa não adotar o direcionamento teorico-analítico dos
frankfurtianos, apresenta-se rapidamente a visão geral dessa Escola de estudos da
20

Segundo a Escola de Frankfurt (cujos estudos se iniciaram, em 1923, na Alemanha), a cultura de massa,
(termo que passa a ser nomeado como “Indústria Cultural” a partir do texto Dialética do Iluminismo, de
Horkheimer e Adorno, escrito em 1942 e publicado em 1947), ao se submeter à lógica da produção
industrial em série, perde sua capacidade de revolucionar, se tornando alienada e alienante.
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comunicação para melhor criticá-los adiante, fundamentando, assim, a opção pelo
embasamento teórico a partir das análises propostas pelos Estudos Culturais. Para os
apocalípticos, a indústria cultural estimula a visão passiva e acrítica do mundo, ao
igualar todas as pessoas, produtos e atividades. Desse modo, os produtos da cultura
superior são nivelados com outros produtos de entretenimento, por exemplo, na mesma
página de um jornal estão a reportagem sobre uma exposição de quadros e uma nota
sobre o divórcio da atriz famosa da novela de horário nobre 21.
Segundo esta corrente, por meio da publicidade, as pessoas têm seus gostos
induzidos, para, em seguida, serem parcialmente satisfeitos pelo mercado que busca dar
ao público o que ele quer. Encontra-se aqui uma das rotinas da indústria cultural muito
criticada pelos apocalípticos: o nivelamento do gosto pela média, pela maioria do
público, o que evitaria a produção de conteúdos novos e originais.
Os mass media, colocados dentro de um circuito comercial, estão sujeitos à
„lei da oferta e da procura‟. Dão ao público, portanto, somente o que ele
quer, ou, o que é pior, seguindo leis de uma economia baseada no consumo e
sustentada pela ação persuasiva da publicidade, sugerem ao público o que
este deve desejar. (ECO, 1979, p. 41)

Já para os integrados (posição aderida pelos teóricos que constituíram os Estudos
Culturais), a mídia (televisão, rádio, cinema, jornal, história em quadrinhos, Internet
etc.) promove uma distribuição dos bens culturais, agora expostos ao alcance da maioria
das pessoas. Entende-se aqui os veículos massivos como sendo fruto da sociedade
industrial - onde o conjunto de cidadãos participa (mesmo que não seja de forma
igualitária) da vida pública e dos consumos - e não apenas como instrumento da
superestrutura do regime capitalista usado para controle e manipulação das massas.
Segundo Machado (2003), a contribuição mais importante da televisão, por
exemplo, inserida no cenário da indústria cultural, é o fato de ela operar numa escala de
audiência que permite que o produto mais sofisticado e seletivo esteja à disposição dos
diferentes componentes do público de massa. Considerando o extenso alcance desse
veículo comunicacional, o conceito de “elitismo” fica isolado, ao se tornar possível que
a maior audiência assista a um trabalho de alta qualidade.

21

Entende-se por horário nobre o conjunto da programação exibida, no Brasil, entre 19 e 22 horas,
concentrando os maiores índices de audiência e o período de faturamento mais expressivo das emissoras.
Trata-se do horário em que as pessoas chegam a casa, do trabalho ou da escola, se reúnem para jantar ou
para relaxar e assistir televisão. Nas maiores emissoras da televisão brasileira, o horário nobre costuma
ser preenchido por telejornais e telenovelas. Na Rede Globo, o prime-time é caracterizado pela chamada
programação-sanduíche: novela das sete, Jornal Nacional e novela das nove.
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A mais baixa audiência de televisão é, ainda assim, uma audiência de várias
centenas de milhares de telespectadores e, portanto, muito superior à mais
massiva audiência de qualquer outro meio, equivalente à performance
comercial de um best seller na área da literatura. [...] esse simples fato não
justifica toda a televisão? (MACHADO, 2003, p. 30)

O que derruba a visão extremista e apocalíptica dos críticos da indústria cultural
é o reconhecimento de que se vive uma época de alargamento e maior circulação da arte
e da cultura de massa. “Para o integrado não existe o problema de essa cultura sair de
baixo ou vir confeccionada de cima para consumidores indefesos”. (ECO, 1979, p. 09).
A cultura de massa não teria, assim, tomado o lugar da cultura superior, e sim se
difundido entre grandes massas que se encontravam privadas do acesso a informações e
produtos culturais que só eram oferecidos às classes abastadas.
Por exemplo: no Brasil, somente uns poucos estudantes de letras leram, de
verdade, Grande sertão: veredas. Transformado em minissérie televisual,
um número muito maior de gente dirigiu-se ao romance. A tradução de um
sistema de signos para o mesmo sistema ou para um sistema sígnico diverso
é sempre interessante: há um perde/ganha de significados e valores que
sempre enriquece a cultura do pensamento e do sentimento. (PIGNATARI
in ADAUTO, 1991, p. 144-145)

Outra defesa à indústria cultural está no que concerne à produção cultural
voltada para o consumo, tida como uma tendência incontornável da atualidade. Ao se
reproduzir um objeto, como um filme, em vários exemplares, o valor de custo desse
objeto é reduzido e ele se torna acessível a um maior número de pessoas. Por outro lado,
é necessário que haja, assim, uma adaptação para se adequar a linguagem do objeto às
possibilidades receptivas do público, de modo que ele seja compreendido e aceito pela
vasta audiência (que pode incluir letrados e não-letrados).
Pelo fato mesmo de constituírem um conjunto de novas linguagens, [os
meios de massa] têm introduzido novos modos de falar, novos estilemas,
novos esquemas perceptivos (basta pensar na mecânica de percepção da
imagem, nas novas gramáticas do cinema, da transmissão direta, na estória
em quadrinhos, no estilo jornalístico...). (ECO, 1979, p. 48)

Diante de opiniões antagônicas entre apocalípticos e integrados, Eco (1979, p.
59) estabelece um meio-termo e considera que ambos pecam pelo determinismo. É
evidente que o debate sobre a cultura de massa (ou indústria cultural) deve ser
expandido, a partir da consideração do modo como os meios de comunicação de massa
são utilizados, a ação cultural que promovem, quais valores culturais têm sido
veiculados e quais poderiam ainda ser aproveitados.
A falha está em formular o problema nestes termos: „é bom ou mau que
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exista a cultura de massa?‟ [...] quando, na verdade, o problema é: „do
momento em que a presente situação de uma sociedade industrial torna
ineliminável aquele tipo de relação comunicativa conhecido como conjunto
dos meios de massa, qual a ação cultural possível a fim de permitir que esses
meios de massa possam veicular valores culturais?‟. (ECO, 1979, p. 50)

É fato que os produtos culturais industrializados são produzidos por grupos de
poder econômico com fins lucrativos e estão submetidos às leis econômicas que
regulam a fabricação, a saída e o consumo dos demais produtos industriais. Diante desse
cenário, é inerente que haja uma análise científica crítica e orientadora dos meios de
massa, (e não apenas execratória e pessimista como o fazem os adeptos da visão
frankfurtiana), que considere todo o contexto social e político em que os novos padrões
de cultura estão inseridos a partir do advento da era industrial e, posteriormente, da
sociedade informacional e de consumo. Defende-se, portanto, nesta pesquisa, que a
criação artística e o alcance estético de um produto não são necessariamente
inviabilizados pela demanda comercial e pelo contexto industrial de fabricação dos
produtos de massa.
Pelo contrário, a arte de cada época é feita com os meios, os recursos e as
demandas dessa época e no interior dos modelos econômicos e institucionais
nela vigentes. Afinal, a cultura de outras épocas não esteve menos
constrangida por imposições de ordem política e econômica do que a de
agora e nem por isso ela deixou de ser realizada com grandeza.
(MACHADO, 2003, p. 23 e 24)

Durante a história da humanidade, toda modificação dos elementos culturais se
apresenta como ameaça que coloca em crise o modelo cultural precedente. É normal que
haja, assim, essa rivalidade entre os nostálgicos da “cultura como arte” e os visionários
defensores da produção cultural em larga escala. Entretanto, é essencial considerar que
o aparecimento de novos produtos culturais gera consequências sobre a sociedade, que
já se encontra profundamente alterada, até para que fosse possível que um novo modelo
cultural pudesse emergir. Foi assim com a invenção da escrita, da imprensa, dos meios
audiovisuais, da Internet, etc.
Dessa forma, ao ser intolerante e repulsivo à cultura de massa, entende-se que o
apocalíptico demonstra um desprezo não contra a cultura de massa, mas contra as
próprias massas, isto é, contra o acesso indiscriminado de todas as classes sociais aos
produtos culturais de massa. É passível de observação, portanto, a partir da análise dos
produtos veiculados pelos meios de comunicação de massa, que a chamada “cultura
superior” não concerne somente às obras novas e difíceis, compreensíveis para poucos.
Por outro lado, os produtos tratados como inferiores, não são assim definidos apenas por
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terem sido submetidos à ordem do consumo massivo. Existe uma circulação entre os
públicos dos vários níveis, de modo que um habitual fruidor de telenovela, por exemplo,
possa se interessar e consumir um produto cultural tido como mais complexo, como
uma peça de ópera.

2.1.2 Elementos para um entendimento do meio TV: abandonar os preconceitos
Ressaltando a contribuição de se fazer uma análise não-ressentida em relação ao
papel da televisão na sociedade contemporânea, é inerente reconhecer a influência
incontestável desse veículo comunicativo sobre o conjunto de atividades de produção
cultural, inclusive as produções científicas e artísticas, e enxergar o potencial desse
veículo consumido maciçamente por milhões de pessoas diariamente, como um meio de
integração e de valorização da identidade nacional a partir de uma programação que
pode (e deve) ser planejada democraticamente. Essa é a postura defendida por esta
pesquisa. Trabalha-se, aqui, com o modelo de um telespectador que pode (e precisa)
assumir uma posição ativa e crítica em relação aos produtos midiáticos que consome.
A partir desse esclarecimento, acredita-se ser imprescindível o empreendimento
de uma mudança na postura acadêmica em relação ao objeto de estudo televisão. Talvez
falte, ainda hoje, para com esse meio uma análise a ser empregada com a mesma
seriedade com que se pesquisa outras áreas tidas como sinal de intelectualidade e
refinamento, como o cinema e a literatura. Por estar tão inserida no cotidiano do público
e ser tratada como um membro a mais na família, “é aí que entra a „preguiça‟
intelectual. Essa dificuldade de pensar a televisão é tão natural porque o seu caráter
popular e banal tende justamente a excluí-la da pauta de assuntos que precisam ser
„pensados‟” (WOLTON, 1996, p. 45). Para Wolton, a TV deve ser analisada sem o
preconceito de se considerá-la como um alienante meio de massa, homogeneizador de
culturas e que gera o isolamento dos membros do público.
Desse modo, torna-se necessária uma mudança de enfoque a partir da
reconsideração do papel da televisão na constituição da cultura contemporânea,
abandonando as diversas opiniões oriundas do próprio público que julgam o que é a
televisão, a partir de sua popularidade, mas sem, de fato, promover uma rigorosa análise
intelectual sobre o que venha a ser esse veículo comunicativo, que, segundo Machado
(2003), envolve um corpus de experiências audiovisuais variado e complexo.
Televisão é um termo muito amplo, que se aplica a uma gama imensa de
possibilidades de produção, distribuição e consumo de imagens e sons

71
eletrônicos: compreende desde aquilo que ocorre nas grandes redes comerciais,
estatais e intermediárias, sejam elas nacionais ou internacionais, abertas ou
pagas, até o que acontece nas pequenas emissoras locais de baixo alcance, ou o
que é produzido por produtores independentes e por grupos de intervenção em
canais de acesso público. (MACHADO, 2003, p. 20 e 21)

Para este autor, a televisão pode ser tratada a partir de dois tipos de análises:
como um fenômeno de massa, que influencia diretamente o cotidiano social (por essa
vertente, a TV é passível de uma análise sociológica, que não considera a qualidade da
programação, e sim a extensão da audiência do veículo, ou seja, as repercussões dos
conteúdos televisivos na vida do público); ou como um dispositivo audiovisual que
retrata as principais características de uma sociedade: suas necessidades, valores,
costumes e medos, sendo fundamental aqui estudar a questão da qualidade da
programação e da intervenção exercida pela TV sobre a sociedade.
A análise da qualidade dos produtos da mídia televisiva se torna, assim,
elemento-chave para nortear um entendimento amplo sobre a televisão como um
sistema expressivo de linguagem denso e complexo, fugindo de teorias vazias sobre o
que é e o que pode se tornar a TV. Fundamental também é considerar a televisão como
uma espécie de elemento integrador de mídias, que absorve outras linguagens e impõe
alguns de seus padrões de produção e difusão, em um jogo que Santaella (1996)
caracteriza como de “perdas e ganhos”:
Uma espécie de mídia altamente absorvente que pode trazer para dentro de
si qualquer mídia e qualquer outra forma de cultura: do cinema ao jornal, do
teatro aos espetáculos musicais, do desenho animado ao circo, dos concertos
de música erudita às mesas-redondas de discussão política, das entrevistas às
novelas. (SANTAELLA, 1996, p. 41-42)

Já no que diz respeito ao nivelamento do gosto pela média, entende-se ser este
um atributo dos meios de comunicação de massa em geral, e não apenas da televisão,
colocada na berlinda por este, e outros motivos, pelos críticos. É fato que, no contexto
de produção cultural em larga escala, onde a busca por audiência move o mercado, cada
vez mais, se torna essencial criar produtos que desagradem (ou desinteressem) a menor
parcela do público (seja ele televisivo, radiofônico, de materiais impressos etc.).
Nessas condições, o rádio e a televisão oferecem drama, comédia, esportes,
noticiário, filmes, música – tudo. As revistas não especializadas contêm, às
dúzias, seções ou departamentos diferentes, cada qual planejado para atrair a
atenção de alguém, e os jornais incluem regularmente páginas femininas,
histórias em quadrinhos, horóscopos, jogos de bridge e outros, e palavras
cruzadas. (MEYERSOHN in MORIN, 1967, p. 408)

Entretanto, mais do que difundir mensagens para agradar uma audiência ampla
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diversa, a televisão abre a possibilidade de interagir com seu público, ou seja, a
interpretação simbólica do conteúdo televisivo está submetida às influências feitas por
parcela da audiência, a partir da constituição de identidades individuais e do contato
com diversas instituições, como a mídia (com seu grande poder de moldar o
comportamento social), a escola, a família, (estas últimas em menor intensidade,
considerando-se o atual contexto de cultura midiática e do consumo em que se vive).
Para Wolton (1996), o sucesso da televisão como um dos mais populares meios
de comunicação (se não o mais popular), vem justamente da combinação entre a
dimensão técnica, que permite a produção e difusão de conteúdos diversos, formatados
em um cardápio variado, composto por informações, espetáculos, esportes, ficções,
entretenimento etc.; e a dimensão social, pela qual o contexto de recepção é
extremamente rico, ao ser constituído por públicos de realidades culturais e sociais
diversas.
É aí que reside a força da televisão como meio de massa: todo mundo
assiste às mesmas imagens, mas ninguém vê a mesma coisa. [...] A escala de
difusão esboça o cenário no qual as imagens ganham sentido, mas a
recepção de massa traz modificações que permitirão a essas imagens
encontrarem o seu quadro de referências. Existe, portanto, uma interação [...]
(WOLTON, 1996, p. 77)

Mais do que enxergar a televisão como um meio popularesco de conteúdo
superficial, opta-se, nesta pesquisa, por valorizar o extenso repertório de obras criativas
produzidas em seis décadas, no Brasil, que permite colocá-la como um dos fenômenos
culturais mais importantes do nosso tempo. Para confirmar tal posição, tem-se um rico
conjunto de experiências produzidas por esse meio de comunicação na sociedade
brasileira desde o início da década de 1950, sendo possíveis (e necessários) estudos do
conteúdo dos programas, das regras de produção e das condições de recepção, não se
limitando a tratar o meio televisivo apenas como um sistema de controle político-social,
uma tecnologia de difusão ou um produto de mercado como outro qualquer.
Ao se aprofundar a análise sobre a televisão, considerando características como
criatividade e competência, torna-se necessário retomar a história desse meio (retomada
essa feita no início deste capítulo). Nesse sentido, duas maneiras principais de tratar a
televisão podem ser enumeradas: o modelo de Adorno (representante da Escola de
Frankfurt) e o modelo de McLuhan. Adorno manifesta uma posição absolutamente
crítica em relação às consequências produzidas pela televisão na vida do
telespectador/consumidor, sendo tratado por ele como um produto a serviço dos
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interesses do mercado. Entretanto, Machado (2003, p. 18) entende que Adorno define a
televisão a partir do estudo limitado de uma amostragem tendenciosa de alguns
programas, o que objetiva demonstrar que a TV era “congenitamente má”.
Já para McLuhan (2002), a TV é “congenitamente boa”, sendo um “meio frio”
que resgata a oralidade em tempos tão marcados pelo predomínio da cultura impressa e
um veículo comunicativo que permite uma interação participante ao ser difundida entre
as diversas classes sociais. Por meio frio, o autor caracterizou como um veículo de baixa
definição22, que oferece menor quantidade de informação que o meio quente, como o
rádio, o jornal e o cinema, mas maior possibilidade de envolvimento da audiência, a
quem caberia completar a mensagem. A essa extensão do sistema nervoso central
(partindo da tese de McLuhan de que os meios de comunicação constituem a extensão
sensorial do corpo humano) caberia a função de integração já que “a TV não funciona
como pano de fundo. Ela envolve. É preciso estar com ela. (McLUHAN, 2002, p. 350)
Entretanto, pode-se perceber que ambas as visões tratam a televisão como uma
estrutura abstrata, considerando apenas fatores constituintes da mensagem televisiva,
como imagem e som, sem analisar a fundo o contexto da produção, a estrutura externa e
a base tecnológica que a mantém.
Isso quer dizer que os adornianos atacam a televisão pelas mesmas razões que os
mcluhanianos a defendem: por sua estrutura tecnológica e mercadológica ou por
seu modelo abstrato genérico, coincidindo ambos na defesa do postulado básico
de que televisão não é lugar para produtos „sérios‟, que mereçam ser
considerados em sua singularidade. Creio que já é tempo de pensar a televisão
fora desse maniqueísmo do modelo ou da estrutura „boa‟ ou „má‟ em si.
(MACHADO, 2003, p. 19)

A televisão se apresenta como um indiscutível fato cultural da atualidade, que
por sua vez é marcada pela mercantilização generalizada da cultura, produzida em
escala industrial. Nesse aspecto, nota-se que o fenômeno da adaptação dos produtos
culturais em relação à lógica do mercado tem se manifestado em todas as formas de
produção intelectual do homem, como o cinema, as artes plásticas, o teatro, a literatura,
entre outras, não sendo, portanto, exclusivo da televisão, mas apresentando até mesmo
uma particularidade nesse veículo, devido às suas condições de produção.
Um filme, assim como um livro ou uma peça de teatro, é único, é uma
22

O alcance da alta definição aplicada à imagem televisiva, já nos primeiros anos do século XXI, se
contrapõe à tese de McLUHAN (2002) que, em suas análises nos primeiros anos da segunda metade do
século XX, tratou a imagem da TV como sendo de baixa intensidade ou definição, sendo chamada de
meio frio, em oposição à imagem cinematográfica (meio quente), considerada rica em detalhes.
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unidade que se auto-sustenta e que é consumida de modo independente das
demais produções. Além disso, nesse caso, o mesmo produto é oferecido por
meses ou anos. A TV, ao contrário, apresenta um fluxo contínuo de
transmissão, independentemente do tipo de programas que veicula. É
natural, portanto, que ela seja mais afeita ao modo de produção industrial, e
os seriados são, por excelência, os programas mais adequados a esse modelo
e os que melhor se adaptaram à indústria. (SADEK, 2008, p. 32)

E quanto ao atrelamento às exigências econômicas do mercado, este pode ser
visto como uma possibilidade de maior investimento no conteúdo da programação, o
que poderia (e deveria) gerar programas mais bem produzidos e, seguindo a lógica
comercial da publicidade, uma programação voltada prioritariamente para agradar ao
público, dando a este um “cardápio” mais variado, composto pela miscelânea de
conteúdos, de um lado informativos e educativos e, de outro, voltados para o
entretenimento. Segundo Wolton (1996), a televisão não consegue escapar do
direcionamento econômico e, mesmo se isso fosse possível, não necessariamente a
qualidade da programação seria melhor.
A televisão não deve mais ser uma atividade de exceção, mas como todas as
outras atividades, inclusive as culturais, deve ser regida pelas leis do
mercado, com preços reais, veto aos produtos que não vão ao encontro do
público, lucro, recurso à publicidade, um mínimo de rentabilidade. [...] a
submissão às leis do mercado, como atesta o sucesso dos seriados
americanos pelo mundo afora, não resulta necessariamente em maus
produtos. (WOLTON, 1996, p. 37)

É justamente esse atrelamento da televisão aos padrões econômicos de
investimento que amplia seu status de meio de massa, transformando-a em propagadora
da indústria do espetáculo, ao aproveitar os novos avanços tecnológicos, como a
imagem em alta definição, para fazer da “telinha” uma janela simbólica ainda mais
fantástica que há algumas décadas. Trata-se da contribuição da televisão, apoiada por
altas cifras de investimento (especialmente publicitário), em garantir ao público sua
dose diária de espetáculo, em uma sociedade cada vez mais amante da espetacularização
da vida cotidiana e acentuadamente influenciada por um discurso em prol da cultura de
consumo.

2.2 Melodrama teatral: o rascunho sentimental das telenovelas
Compondo o formato de produção de padrões estéticos, comportamentais e
culturais, um dos principais gêneros utilizados pela televisão, em especial no Brasil,
para construir, reproduzir e transformar a vida cotidiana em seus valores morais
individuais e sociais é a telenovela. É notável e indiscutível a importância desse gênero
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ficcional para a cultura brasileira. Inicialmente, para entender o gênero da telenovela tal
como é exibida atualmente, convém voltar alguns séculos na história e analisar a
estrutura básica do melodrama, que foi uma das criações artísticas mais importantes do
século XIX e ajudou a definir o perfil estilístico que viria a ser aplicado na radionovela
a partir de 1941, no Brasil, e na telenovela a partir da década de 1950, com a
inauguração da televisão brasileira.
Até atingir o posto de um dos programas de maior audiência da televisão
brasileira, o modelo do que hoje se conhece por telenovela foi sendo desenhado por
diversos gêneros que lhe cederam algumas de suas características. Os principais
antecedentes da telenovela podem ser assim definidos: o romance europeu do século
XIX; o romance em folhetim também do século XIX; a radionovela (soap opera
americana); a fita-em-série norte-americana; a dramatização radiofônica de fatos reais; a
fotonovela; as histórias em quadrinhos e o melodrama teatral.
Diferentes origens da atual telenovela brasileira são enfatizadas, de acordo
com cada autor. Em alguns estudos, ela está ligada ao circo e à cultura verbal
popular, à literatura de cordel, ou o folhetim do século XIX. Independente
disto é possível afirmar que o desenvolvimento da telenovela passa pela
radionovela; pela soap opera americana; pelo drama do cinema e pelo
teleteatro dos primeiros anos da televisão brasileira, que deram origem ao
formato de folhetim romântico da novela diária, a qual foi seguida por um
novo padrão de novela-verdade, isto é, uma novela na qual fatos da
atualidade e a discussão de comportamentos também estão no ponto central
da trama. (TEMER, 2000, p. 97)

A novela de folhetim é fruto da evolução do melodrama, não significando
necessariamente a sua substituição. “Os laços entre ambas as formas narrativas são tão
estreitos que, hoje em dia, nos países latino-americanos, é usada a palavra „folhetim‟
para se referir ao melodrama”. (OROZ, 1992, p. 22). Ambos os gêneros compartilham
dos principais critérios da cena popular contemporânea. Segundo Xavier (2003), o
melodrama surgiu na Itália, atrelado à ópera popular, por volta do século XVII, sendo
que mais tarde ganhou, na França, no século XVIII, a forma reconhecida atualmente. O
melodrama é, por excelência, romântico e moderno. Essencialmente bipolar, ele
apresenta contrastes entre personagens representativas de valores opostos (vício versus
virtude), e mostra momentos alternados de grande desespero e desolação, seguidos de
sentimentos de euforia e serenidade. Esse gênero é marcado por um enredo de tramas
emocionantes, com constantes reviravoltas, enfatizando as lições de moral e explorando
uma simplificação acentuada entre o bem e o mal (herói versus vilão).
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São os maus que agem com maior ímpeto. Eles têm papel mais ativo,
protagonizam a perseguição propriamente dita. Tomam a iniciativa. Aos bons
incumbe em geral a guarda ou, no máximo, o esforço para restabelecer
valores positivos. (HUPPES, 2003, p. 34)

Toda a linguagem do melodrama converge para a exaltação dos sentimentos e
emoções dos atores e, por consequência, do público: a trilha sonora acompanha o
caráter dramático da narrativa; a história é construída em torno de um contexto de
espetáculo, para seduzir e prender a atenção do espectador; por meio da fisionomia do
personagem, do seu vestuário e das suas atitudes, é possível deduzir traços de sua
personalidade, já que a imagem traduz a mensagem a ser passada. “O vilão o é antes de
tudo nos bigodes e na postura insinuante, [...] o herói destila virtude no asseio e na
presença modesta e respeitosa” (XAVIER, 2003, p. 95).
Ao melodrama é reservado o posto de modalidade mais popular na ficção
moderna, sendo um gênero que vicia o público, este último carente de sonhos e
experiências que remetam a um maniqueísmo adolescente. Já ao realismo moderno e à
tragédia clássica, costuma-se associar a um modelo histórico que trabalha com uma
imaginação mais esclarecida, questionadora da verdade. No mundo trágico ou no
realista, os personagens tentam se organizar em uma realidade complexa, formada por
contradições que limitam o poder dos homens em relação aos seus destinos. O
melodrama, por sua vez, lida com um mundo mais simples, em que os projetos dos
personagens dependem de seus esforços, mas têm reais chances de serem concretizados.
Pela sua clareza e pelo caráter de espetáculo que emociona, o melodrama se
firmou como um gênero que encanta o público que quer acompanhar “de vigília” uma
história que estimule sua curiosidade, audiência esta composta por um tipo de
espectador que quer se surpreender, que não suporta ambiguidades, nem ironia, e que
necessita de uma dose diária de fantasia. O público do melodrama compartilha
momentos lacrimosos e nostálgicos diante da tela, se consolando de perdas ou de
feridas. A plateia tem suas impressões e emoções envolvidas por recursos visuais e
sonoros que prendem a atenção.
No enredo do melodrama o traço principal é a surpresa iminente – marca que
se encontra inserida na elasticidade característica da trama. [...] É aqui que o
artista aplica o máximo de criatividade. Leva o espectador de sobressalto em
sobressalto para um desfecho, que nem sempre concede o repouso do final
feliz. [...] Para o espectador, a possibilidade de sobrevirem novos episódios
permanece como uma suspeita e uma inquietação a lhe instigar o interesse.
(HUPPES, 2003, p. 29)

A vocação melodramática seria a de oferecer parâmetros sólidos de avaliação da
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experiência num mundo tremendamente instável (capitalista e pós-sagrado). A moral
desse gênero supõe conflitos, sem nuances, entre bem e mal, e oferece imagens simples
para os valores partilhados. Sendo flexível, o melodrama formaliza um imaginário que
busca sempre tornar visível a moral, num momento histórico (a partir do século XVIII)
em que ela parece ter perdido seus alicerces (quando deixou de existir a antiga
autoridade do rei e da Igreja). Desse modo, o melodrama:
[...] provê a sociedade de uma pedagogia do certo e do errado que não exige
uma explicação racional do mundo, confiando na intuição e nos sentimentos
„naturais‟ do indivíduo na lida com dramas que envolvem, quase sempre,
laços de família. (XAVIER, 2003, p. 91)

O espetáculo da imagem satisfaz e promove um espírito performático de
ostentação imagética. “Se o melodrama é a quintessência do teatro, por que sua
experiência não haveria de encontrar tais desdobramentos numa sociedade que Guy
Debord muito bem definiu como a „sociedade do espetáculo‟?” (XAVIER, 2003, p. 99).
O melodrama expõe as representações que servem de base para a política e o cotidiano,
narra os desastres ou pecados rotineiros, criticando-os sob o véu da moral pura. É um
gênero de entretenimento perfeitamente encaixado nos padrões e demandas de um
público que deseja altas doses de diversão, espetáculo e emoção em sua vida cotidiana.

2.2.1 Era uma vez uma paixão nacional: dados históricos sobre a telenovela no
Brasil
Expostas as principais influências recebidas pela telenovela, inicia-se a análise
desse objeto de estudo da Dissertação. Direcionada para ser reproduzida em um veículo
popular de influência e atração de públicos, a telenovela encontrou na televisão um
espaço propício para narrar acontecimentos, distribuídos em capítulos, criando
envolvimento, identificação e emoções no telespectador. A proposta de entretenimento
da telenovela vem de encontro à própria demanda do público que quer ter suas vontades
atendidas pela programação de uma emissora comercial.
A televisão comercial é constituída como um instrumento de entretenimento,
e está claro que seus produtores acreditam que o público se diverte mais com
histórias, com narrativas que contenham personagens, argumentos,
convicções e mensagens familiares e reconhecíveis, e com gêneros bem
conhecidos. (KELLNER, 2001, p. 301)

Assim como a fotografia, a pintura e o cinema, a televisão encanta através das
imagens. É com a imagem televisiva que a novela consegue levar o telespectador a um
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mundo de fantasias e sonhos, mas, ao mesmo tempo, mostrar personagens com os quais
o público se identifica criando fortes laços de envolvimento emocional, o que garante a
audiência do produto mercadológico televisivo. É necessário enxergar para se envolver,
para perceber a realidade encenada pelo ator e, em seguida, se imaginar na mesma
situação retratada. Nesse processo de identificação e de mimese, a construção de um
bom personagem é fundamental para a manutenção de um vínculo consistente entre o
público e a trama. “Uma das características das telenovelas, tradição herdada do
melodrama, é a importância primordial dos personagens em detrimento da história. O
público é cativado pela identificação com os personagens” (NOGUEIRA, 2002, p. 85).
Para Eco (1993), a constituição de um personagem como um indivíduo real se dá
a partir de sua consistência artística, ou seja, mais que imitar “personagens da
realidade”, o personagem de ficção deve apresentar traços e comportamentos
verossímeis que façam com que o público tome tais características como semelhantes às
suas.
O tipo que se constitui como resultado da ação narrada ou representada é,
portanto, a personagem ou a situação bem realizada, individual, convincente,
que permanece na memória. Pode ser reconhecida como típica uma
personagem que, pela organicidade da narrativa que a produz, adquire uma
fisionomia completa, não apenas exterior, mas intelectual e moral. (ECO,
1993, p. 219)

Além da relação estabelecida com os diversos personagens de uma telenovela, o
público também tem esse programa como uma espécie de “válvula de escape”, diante
do estresse do dia-a-dia. Ao mesmo tempo em que se insere no ritmo do cotidiano,
buscando nítida aproximação com a realidade (ou parte da realidade) do público, a
novela também proporciona certo distanciamento dos traços negativos desse cotidiano,
em uma espécie de relaxamento visual e mental. É como se após um longo dia cansativo
de trabalho, ou estudo, o telespectador fosse convidado a passar uma hora em um outro
ambiente bem mais agradável e brando, garantindo, assim, o que Sodré (1994) qualifica
como “telepresença”, ou o simulacro humano realizado pela televisão. Por simulacro,
entende-se uma imagem produzida artificialmente, portanto não original, mas que cria
um imaginário gerado por meio da tecnologia, estabelecendo, assim, sua própria
referência de “real”, sem entrar no mérito de classificar tal imagem como verdadeira ou
falsa.
O telespectador mantém uma relação privada com os acontecimentos do mundo
por meio da “telepresença” e é também através dela que o indivíduo diminui sua
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enorme sensação de solidão em meio à massa gigantesca da cidade grande. Segundo
Sodré, o simulacro televisivo ajuda a sustentar os estímulos de uma sociedade
propagadora do consumo: a imagem da TV encanta o telespectador com uma projeção
imaginária que jamais será alcançada ou atingida completamente, mas será
constantemente desejada. Nesse contexto, ocorre a produção de um espaço/tempo
sociais absolutamente novos, técnica a partir da qual as telenovelas aproveitam para
criar seu mundo fantástico de diversão e atração do público.
Se já se podia caracterizar como mais ou menos divino o poder de „ver tudo
que se passa‟ do sistema panóptico, a técnica televisiva é realmente mágica
por multiplicar infinitamente o poder de ubiqüidade do espectador, agora
confrontado a uma (tele) realidade simultânea, instantânea e global. (SODRÉ,
1994, p. 31)

Ressaltando mais especificamente a trajetória histórica desse programa
televisivo, observa-se que a telenovela surgiu fortemente influenciada pelo modelo das
novelas radiofônicas e se baseou inicialmente em histórias comandadas por personagens
folhetinescos, marcados por alta dose de dramas cotidianos e de uma estrutura narrativa
maniqueísta. Atualmente, a novela brasileira reúne uma vasta opção de estilos que vai
desde a comédia, passa pela crítica social, pelo enfoque da tragédia urbana, até as
adaptações literárias e as novelas de época. Para Sadek (2008), a telenovela atende a
uma antiga demanda do ser humano: ouvir e contar histórias. Com o intuito de
apresentar fatos, convencer sobre o que está sendo falado (e mostrado) e distrair quem
recebe a história, a novela continua essa prática já utilizada anteriormente pelo teatro,
pelo cinema e pelo rádio. Por meio da expressiva dimensão da televisão, consegue-se
atingir uma população numerosa que deseja ver retratados seus medos, sonhos,
fantasias, enfim, parte de seu cotidiano nas telas.
Cresce a população, crescem as cidades, desenvolve-se cada vez mais a
tecnologia, especializa-se o trabalho, e as histórias encontram outros
suportes para serem contadas e transmitidas. Com esse argumento de
população e de aglomerações, a tradição de contar histórias precisou ser
adaptada. Em vez de um hominídeo falar para um punhado de outros, tem-se
uma história sendo contada para muitas pessoas, depois para milhares e logo
para milhões. (SADEK, 2008, p. 20-21)

A primeira telenovela brasileira23 foi Sua vida me pertence, transmitida pela TV
Tupi, em 1951, oriunda do rádio, onde obteve sucesso como radionovela. Já a primeira

23

As informações para a elaboração do histórico da telenovela foram retiradas dos sites:
http://www.teledramaturgia.com.br/tele/historia.asp e
http://www.teledramaturgia.com.br/memoria_telenovela.htm. Acesso em: maio de 2010.
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telenovela diária do país foi 2-5499 ocupado, adaptada de um roteiro argentino e
exibida pela extinta TV Excelsior, (depois os direitos foram comprados pela Argentina),
cuja estréia ocorreu em 1963, com Tarcísio Meira e Glória Menezes estrelando no
elenco. Ao ser exibida todos os dias, teve início uma marca definidora do gênero: a
linearização da programação, a partir do horário de exibição da telenovela. Criam-se,
assim, novos hábitos na massa telespectadora. O público passa a adequar seus horários
diante da “telinha” a partir do cronograma diário de sua (s) novela (s) favorita (s).
Separando as produções por horário, delimita-se uma categorização do público
por critérios como sexo, idade, classe social, preferências de abordagens, entre outros.
Na Rede Globo, por exemplo, cada faixa horária é preenchida por uma telenovela que se
difere das demais quanto ao público-alvo e ao conteúdo das histórias.
No horário nobre, entre as dezenove e vinte e três horas, estão as duas
principais novelas da emissora. Às dezenove horas vai ao ar uma história
leve, no estilo das comédias românticas hollywodianas, mas que aos poucos
vai se apossando de uma linguagem nacional até chegar a um estilo próximo
à chanchada. [...] Às vinte horas vai ao ar o carro chefe da emissora. É uma
novela tensa, com um pouco de romance policial, trapaça, intriga, mistério e
amor. Nesse horário será bastante trabalhado o tema da modernização
necessária. [...] A novela das vinte horas é vendida ao público como a mais
trabalhada, a mais elaborada e a que tem maiores custos de produção, o que
muito provavelmente corresponde à realidade. (TEMER, 2000, p. 103)

Entretanto, independentemente do horário de exibição, a criação de enredos
diversificados e abrangentes é uma estratégia básica de atração do público. Uma novela
que almeje o sucesso deve ter personagens de várias faixas etárias e diferentes classes
sociais (os conhecidos núcleos pobres, de classe média e de ricos), o que aumenta as
possibilidades de identificação do público em geral. A novela, palavra derivada do
francês nouvelle, é o gênero televisivo que possivelmente mais produz efeitos sobre a
população, como compara Ismael Fernandes (1997):
Um capítulo de boa repercussão arrebanha a cada noite um público
equivalente a 200 Maracanãs lotados. Isso só no Brasil. Esse mesmo
capítulo, lembro, será visto pelo mundo afora. E tem mais, esse mesmo
público se reúne novamente no dia seguinte, semana a semana.
(FERNANDES, 1997, p. 08)

A exemplo da inauguração da televisão no Brasil (que inicialmente teve grande
parte de sua programação influenciada por produções estrangeiras), o nascimento da
telenovela diária também foi marcado por uma forte influência dos dramalhões latinos.
A novela A Gata (1964), apresentada pela extinta TV Tupi, por exemplo, desenvolveu
um enredo centrado nos problemas dos escravos no século passado, nas Antilhas,
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ignorando nossa própria história escravagista. O que se pode chamar de “telenovela
brasileira” teve uma lenta formação, e com o tempo foi se desligando dos modelos
influentes mais tradicionais, como os mexicanos, cubanos e argentinos. Hoje com
identidade e características próprias, a novela brasileira tem a intenção específica de
aproximar-se cada vez mais da realidade do país. Essa categoria de ficção televisiva
conseguiu se desenvolver como um fenômeno na televisão brasileira, com marcas
autenticamente nacionais.
A partir da década de 1960, ficou claro o interesse dos autores brasileiros de
romperem com o estilo clássico dos dramalhões e escreverem sobre o Brasil. A
telenovela Beto Rockfeller, escrita por Bráulio Pedroso e exibida na extinta TV Tupi,
em 1968/69, iniciou no Brasil a busca por uma teledramaturgia realista segundo as
características locais e “transformou radicalmente a fórmula da novela brasileira”
(MATTELART; MATTELART, 1989, p. 31). Seu enredo abordava uma temática
enfocada no dia-a-dia de um modelo típico de brasileiro: o malandro que deixava
explícito um comportamento bem característico, marcado por expressões populares e
gírias. Foi a partir dessa produção que a telenovela brasileira buscou criar uma
identidade própria, para aproximar-se mais da vida dos brasileiros.
Os reflexos estéticos e políticos desses anos [60] contribuíram para que se
produzissem telenovelas cuja temática estava fincada na realidade brasileira.
[...] As telenovelas passaram a realizar a crônica do Brasil pós-1964. Os
temas emergentes de uma sociedade em ritmo de rápida urbanização
mesclaram-se com os ingredientes costumeiros do melodrama: amor, ódio,
vingança. (NOGUEIRA, 2002, p. 15)

Os anos 1960 marcaram também a inauguração da utilização do videotape
(VT)24, que ajudou a definir as características da telenovela brasileira, tal como se
conhece atualmente. A primeira novela que utilizou essa “técnica revolucionária” foi
Gabriela, cravo e canela, baseada na obra do escritor Jorge Amado e exibida em 1960,
na extinta TV Tupi, do Rio de Janeiro. Antes da criação do VT, a televisão brasileira se
restringia à programação baseada nas transmissões ao vivo, inclusive das telenovelas e
das propagandas comerciais. Com a possibilidade de gravar as cenas em um momento e
transmiti-las após um processo de edição e montagem (que permitia inclusive a
correção de erros antes que estes fossem “levados ao ar”), o uso do videotape
24

A primeira utilização do videotape, no Brasil, é datada de 1959, com a gravação de um show
apresentado por Riva Blanche e dirigido por Haroldo Costa. Já a estreia da utilização do VT na criação de
um programa ocorreu, em 1961, com Chico Anysio Show, da TV Rio.
Disponível em: http://www.sampaonline.com.br/colunas/elmo/coluna2001mai25.htm. Acesso em: 15 de
outubro de 2010.
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possibilitou avanço na qualidade da produção televisiva, a partir da utilização de
elementos de expressão antes restritos à linguagem cinematográfica. Desse modo, temse concretizada a expressiva influência não somente do rádio, mas também do cinema,
para a constituição da linguagem televisiva.
Não só as novelas, como shows, seriados, entrevistas etc. poderiam ser gravados
com antecedência, editados e posteriormente transmitidos ao público. Além disso, com
o VT, surgiu também a técnica do replay, ou seja, era possível ver novamente cenas que
já haviam sido transmitidas, como as de um jogo de futebol, ou mesmo a reprise de um
programa exibido anteriormente (como é feito atualmente pela Rede Globo com a
reprise do último capítulo das novelas). Com a edição e o arquivamento das fitas de
vídeo, tornou-se possível ainda a distribuição de programas televisivos entre diversas
emissoras do país, aumentando, assim, a visibilidade dos mesmos diante de
patrocinadores, o que garantia maior retorno comercial para as emissoras.
Com o aperfeiçoamento do uso do VT (que melhorou as condições de produção
televisiva) e a proposta de constituir um padrão brasileiro de produção de telenovela,
tornou-se possível definir o perfil da novela produzida e transmitida, no Brasil. Em seis
tópicos, esse seria o padrão do “produto novela” a que milhões de brasileiros consomem
diariamente:
1) Destina-se a um consumo indiscriminado. Enquanto havia apenas a
tecnologia do livro, este, necessariamente, discriminava o consumo, pois só
chegava aos letrados; 2) [...] O telespectador é pesquisado, conhecido, logo
sua opinião tem peso; 3) Seu mercado se manifesta ao longo dos capítulos e
precisa ser permanentemente „consultado‟ por pesquisas; 4) A produção
precisa obedecer a um veloz andamento para não comprometer o fluxo dos
demais programas; 5) [...] Jamais, numa telenovela, o autor pode fazer um
discurso isolado, sem estabelecer, para o que queira dizer, pontes de
relacionamento com o público; 6) Dificilmente a telenovela é obra de um
criador isolado. (TÁVOLA, 1996, p. 119)

2.2.2 A telenovela e o consumo: compra-se a roupa e as ideias do personagem
favorito
Após traçar algumas considerações sobre o surgimento da televisão e da
telenovela, no Brasil, convém direcionar a análise mais diretamente ao foco deste
estudo: a relação entre a televisão (mais especificamente a telenovela) e a cultura de
consumo. Para isso, ressalta-se que, de meio de integração, a televisão se desenvolveu
ao longo das últimas décadas do século XX como um dispositivo tecnológico
absolutamente incorporado com a proposta de ser uma poderosa vitrine de propagação
de entretenimento e de estímulo ao consumo, uma vez que a programação televisiva é
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vendida como um influente produto simbólico, ou seja, um produto que faz sua
representação de mundo e evoca desejos no público.
A televisão, desde sua estréia nos anos 1940 [anos 50, no Brasil], tem
promovido o espetáculo do consumo, vendendo carros, modas, utensílios
para o lar e outras mercadorias acompanhadas de valores e estilos de vida.
[...] seguindo a lógica do entretenimento, a televisão contemporânea exibe
efeitos de alta tecnologia, edições mais espalhafatosas e agitadas, simulações
feitas por computador. (KELLNER, 2006, p. 130)

Historicamente, a televisão é apontada como uma das mídias mais eficazes em
constituir e ampliar o mercado consumidor brasileiro, por ser um veículo sustentado por
anúncios e ser baseado na apresentação de bens e serviços relacionados à constituição
de uma sociedade de consumo. A partir da década de 1960, quando se inicia a
popularização desse meio de comunicação, nota-se um incentivo consumista de dupla
direção: além do estímulo da compra de televisores, uma vez comprados e instalados
nas casas de inúmeras famílias, partiu-se para a ênfase na apresentação e demonstração
de variados bens de consumo. Assim, desde sua origem, a TV brasileira foi se
constituindo como um popular veículo comunicativo de predominância comercial.
No início dos anos sessenta, existiam quinze emissoras de televisão
operando nas mais importantes cidades do país. Entretanto, só quando os
efeitos do consumo de produtos industrializados cresceram e o mercado se
consolidou foi que as emissoras de televisão se tornaram economicamente
viáveis como empresas comerciais e começaram a competir pelo
faturamento publicitário. A fim de receber uma maior quantidade de
anúncios, a televisão começou a direcionar seus programas para grandes
audiências, aumentando assim seus lucros. (MATTOS, 2002, p. 26-27)

Por meio de sua linguagem simples e direta e auxiliada pelo uso de imagens
(cujo entendimento é universal) a TV chega ao alfabetizado e ao analfabeto,
difundindo, assim, conteúdos que são mais facilmente absorvidos por um maior número
de pessoas, se comparado a outras mídias, como o jornal impresso. Para atender as
demandas de um público tão variado, Mattos (2002, p. 77) enumera alguns dos
principais produtos que devem ser anunciados nesse tipo de mídia: “artigos de
perfumaria e beleza, financiamento e empréstimos, drogas e remédios, cigarros, bancos,
indústria automotiva, bebidas, sapatos e produtos de limpeza”. Por apresentar tal perfil,
para a publicidade, a televisão conquistou o espaço de mais influente e abrangente
vitrine comunicativa de produtos associados ao consumo.
No meio publicitário, considera-se que a televisão é a maior mídia no país e
que ela funciona muito bem para vender uma ampla gama de produtos. Ao
se espalhar pelo país em quase toda a sua extensão e pela sua penetração
nos lares brasileiros, torna-se a mídia mais usada pela publicidade.
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(ALMEIDA, 2003, p. 27)

O direcionamento televisivo à propagação das características de uma sociedade
de consumo não se dá apenas por intermédio das propagandas. As emissoras passam a
elaborar suas programações com base em pesquisas de “mapeamento” do público, para
melhor direcionar os programas segundo cada um dos chamados targets, ou públicos
alvos, estabelecidos por critérios como faixa etária, classe social e idade. Para Almeida
(2003) emissoras, como a Rede Globo, estruturam sua grade de programação com base
em dois focos precípuos: atingir maior número possível de telespectadores e, sobretudo,
influenciar os hábitos de consumo da chamada “audiência qualificada”, assim definida
de acordo com seu potencial de compra dos mais diversos tipos de bens, como
eletrodomésticos, automóveis, aparelhos eletrônicos etc. E nesse quesito, o destaque vai
para a telenovela: “as novelas da Globo, especialmente a chamada „novela das oito‟ (ou
„novela 3‟, no jargão publicitário) são muito eficientes na união das duas características
acima: popularidade e qualificação de audiência” (ALMEIDA, 2003, p. 124).
Apesar de enfatizar uma programação que, na maior do tempo, expõe e “vende”
grandes centros urbanos, como Rio de Janeiro e São Paulo, e se direciona as camadas A
e B, nota-se, especialmente a partir de meados da década de 1990 com a estabilização
da economia brasileira, que as camadas C e D começaram a poder ter acesso a uma
maior variedade de bens de consumo, (não mais limitados aos produtos indispensáveis,
como alimentos e vestuário), e com isso foram incluídas como públicos estratégicos das
emissoras de televisão do país. Esse grupo, por constituir a maior parte da população
brasileira, tornou-se uma parcela significativa em termos de busca de atração de
audiência por parte das emissoras.
Certamente as pessoas sabem o que consumir – pois aprendem muito sobre
isso na novela, e não necessariamente apenas nos anúncios. [...] essas
reflexões sobre como a mídia e a publicidade classificam e consideram seus
consumidores potenciais aponta para a questão de que mesmo os que estão
aparentemente excluídos desse universo fazem parte da massa de
consumidores – ainda que seu potencial de consumo seja baixo [...].
(ALMEIDA, 2003, p. 105)

A chamada “popularização do consumo” (inclusive com o retrato nas novelas da
classe C com potencial consumidor em formação) converge ainda com uma ampliação
do conceito do que é consumir, indo além da noção de etapa do ciclo de produção e
reprodução social. Mais que simples troca de mercadorias, o “território do consumo”
envolve interações socioculturais, ou seja, além do ato de exercitar o gosto e/ou
satisfazer a necessidade por determinado produto, o consumo passa a ser visto também
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como um processo sociocultural que pode refletir uma forma de promover cidadania e,
assim, os grupos mais desfavorecidos financeiramente também podem exercer esse
direito como cidadãos: o direito de consumir.
[...] quando se reconhece que ao consumir também se pensa, se escolhe e
reelabora o sentido social, é preciso se analisar como esta área de apropriação
de bens e signos intervém em formas mais ativas de participação do que
aquelas que habitualmente recebem o rótulo de consumo. Em outros termos,
devemos nos perguntar se ao consumir não estamos fazendo algo que
sustenta, nutre e, até certo ponto, constitui uma nova maneira de ser cidadãos.
(GARCÍA CANCLINI, 2001, p. 54-55)

Nesse sentido, partindo da tese de Almeida (2003), considera-se, nesta pesquisa,
a telenovela como um influente produto comunicativo de sustentação de uma sociedade
de consumo, ao fazer com que o público se familiarize, contemple e deseje ter aquele
estilo de vida (de consumo) para si.
Meu argumento é que não são apenas os anúncios que promovem o
consumo, mas que a novela brasileira é atuante na criação e manutenção de
uma sociedade de consumo – que de fato abrange uma população maior do
que aquela enfatizada pelo meio publicitário. Para tanto, há várias
características que contribuem para este processo: a exposição de uma série
de bens e serviços, substancializados muitas vezes pelos diversos estilos de
vida dos personagens, e a exposição de diversos padrões de comportamentos
e representações culturais. (ALMEIDA, 2003, p. 292)

Pode-se considerar, assim, que a telenovela exerce uma preciosa função
colaborativa com a publicidade. Esta última mais do que vender produtos, vende o
próprio hábito, o costume, de se comprar tais produtos, assumindo a função de formar
consumidores (educá-los e socializá-los). Do outro lado, a telenovela reforça tal
processo ao enfatizar, por meio dos personagens e cenários, uma promoção constante do
perfil de uma sociedade de consumo. Desse modo, mais do que simplesmente manter
alerta o telespectador, inclusive durante os intervalos comerciais, o incentivo ao
consumo é criado durante a própria narrativa.
É justamente em meio a um cenário marcadamente influenciado pela mídia e
pelo avanço do incentivo ao consumo que se destaca o objeto principal desta pesquisa: a
telenovela, considerada um dos produtos mais rentáveis da televisão brasileira e
consumida maciçamente por milhões de pessoas todos os dias. Para Ramos (1986), esta,
que é uma das mais importantes criações da televisão brasileira, é formatada segundo as
interferências do dinheiro. Exibida em um dos veículos de comunicação mais populares
do Brasil, a telenovela reúne em suas tramas práticas sociais e culturais vividas no
cotidiano de seus produtores e receptores. E como um produto cultural simbólico, ela
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produz efeitos psicológicos e comportamentais no público televisivo.
Como definiu Wolton (1996, p. 157) “a televisão é um fator de identidade
cultural e de integração social, devido à dupla condição de ser uma televisão assistida
por todas as classes sociais e de ser um espelho da identidade nacional”. Mais do que
consumir um simples produto do entretenimento televisivo, o público de telenovela
adota hábitos de consumo, ideias e opiniões difundidos nas tramas. Observa-se uma
tendência dos meios de comunicação de massa de “misturar” os conteúdos, estilos e
gêneros, ou seja, mesclar ficção com realidade, gerando uma maior aproximação com o
público.
Os meios de comunicação de massa não alteram diretamente o conjunto
explícito de idéias e ações de uma sociedade, mas afetam essas idéias e
ações uma vez que tendem a influenciar a maneira como o indivíduo
organiza a sua imagem do ambiente social. (TEMER; NERY, 2004, p.
61)

É fato que produzir esse gênero televisivo bem ao gosto dos brasileiros exige
altas cifras de investimentos por parte das emissoras que exibem as telenovelas. Em
contrapartida, uma novela não gera apenas gastos. Emissoras, como a Rede Globo,
investem na mais alta tecnologia disponível no mercado para a gravação e transmissão
de uma telenovela porque sabem que o impulso dos negócios e do consumo por parte
do público são garantidos. Por outro lado, para suprir todas as despesas que uma
produção desse nível demanda e ainda fazer com que a equipe que trabalha na novela e,
principalmente, a emissora que a patrocina, tenham lucros, torna-se necessária a
veiculação de mensagens promocionais, anúncios, comerciais, publicidade em geral,
não só nos intervalos da novela.
O chamado merchandising comercial se tornou peça fundamental dentro das
novelas na busca em fazer do telespectador um consumidor com capacidade e desejo de
comprar. Trata-se de um anúncio publicitário implícito (mas, muitas vezes, claramente
perceptível) que é encaixado no próprio conteúdo da trama, sendo exposto em meio a
uma cena comum da novela. A prática de anunciar produtos através de suas exposições
nas cenas ajuda também a engordar os salários dos atores que vinculam seus nomes (ou
os nomes de seus personagens) ao uso desses produtos. A imagem que um personagem
tem perante o público é quesito fundamental de análise por parte das empresas na hora
de escolherem quem deve “defender” seus produtos no ar. A mocinha da história, que
cativa toda a simpatia do público, costuma ser a preferida para encenar as inserções de
merchandising comercial.
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A esse respeito do uso dos personagens para identificação com o público e sua
consequente conquista em termos comerciais, Sadek (2008) defende que a telenovela
possui uma vantagem mercadológica genuína, ao ser constituída por tramas paralelas
diversas, com numerosos estilos de personagens. Junto com a farta oferta de ações que
envolvem os vários personagens, se encontra também uma gama maior de
possibilidades de reconhecimento e de escolha por parte dos telespectadores. Entretanto,
em cada estratégia promocional um único personagem ou um grupo pequeno é
escolhido para direcionar melhor a propaganda que ali será empregada. Tem-se, assim,
uma espécie de “rodízio” na hora de escolher qual será o personagem da novela
“garoto-propaganda” do momento.
Crescem as chances de a platéia ver suas preferências contempladas e de ter
várias predileções em uma história composta por muitas tramas. Por motivos
promocionais, as telenovelas apontam um protagonista ou uma dupla deles,
mas, ao desenrolar das várias tramas, os personagens principais se alternam,
à medida que a audiência prefere uns ou outros. Do ponto de vista
comercial, é sempre mais fácil personalizar e vender um personagem que
um grupo grande. (SADEK, 2008, p. 92-93)

Por outro lado, mais do que vender produtos, são oferecidos também ideias e
comportamentos veiculados em uma novela através da publicidade oculta. Trata-se do
“merchandising de idéias” que deve ser analisado com uma atenção especial devido aos
efeitos que pode provocar no público desatento.
O merchandising envolve, digamos logo, um perigo especial: em virtude de
estar inserido na ficção, na história da novela, ele pode funcionar, para o
telespectador desavisado, como alguma coisa que se introduz subliminar e
violentamente na sua percepção, apoderando-se dela de forma invasiva. Os
carros possíveis passam a ser de uma marca e não de outra; [...] a cerveja X
é boa, o banco Y é o melhor, uma vez que o herói da história serve-se deles.
(PALLOTTINI, 1998, p. 129)

Entretanto, nesta pesquisa, na análise que será feita dos capítulos selecionados
da novela Viver a Vida não serão consideradas como foco principal as estratégias
apresentadas de merchandising comercial, por se entender que este é um viés já muito
utilizado nos estudos de telenovela. Buscando um diferencial para este estudo, parte-se
da premissa de que além da utilização do merchandising como uma técnica publicitária
que influencia o comportamento dos telespectadores e os estimula a consumir, a
telenovela pode interferir no desejo de compra do público a partir de estratégias
inseridas na própria narrativa televisiva.
A própria estrutura da telenovela cria espaços que funcionam como uma espécie
de vitrine por meio, por exemplo, das roupas usadas pelos personagens, dos produtos
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por eles consumidos, do modo como eles utilizam (e ensinam os telespectadores a
utilizarem) produtos tecnológicos, além dos cenários que são construídos para aguçar a
imaginação do público e motivá-lo a querer ser inserido naquele estilo de vida. Desse
modo, têm-se mais uma vez exemplificado como os discursos e as imagens propagados
na trama de uma novela podem funcionar como uma espécie de reforço complementar
aos anúncios publicitários.
A novela tem muito mais tempo do que os anúncios e atenção mais
garantida dos espectadores para poder explorar esses diversos estilos, que
mostram muitas vezes como os personagens vestem-se, portam-se, o que
consomem em suas casas em termos de bens duráveis, e a que tipo de
serviços recorrem (bancos, médicos, psicólogos). Os mesmos estilos podem
depois ser usados nos anúncios de modo bem curto e rápido, sem muita
explicação, pois o espectador já se familiarizou com eles pela novela (e
igualmente por outros programas, como os filmes ou seriados). (ALMEIDA,
2003, p. 169)

É indiscutível a capacidade das novelas, por intermédio direto da popularidade e
alcance da televisão, de moldar o cotidiano, constituindo imaginários coletivos, pelos
quais as pessoas se reconhecem e manifestam seus desejos. A televisão e, por extensão,
as telenovelas exercem uma influência estratégica na cultura cotidiana, ao estimular
comportamentos e estilos de vida, divulgar modas e retratar “realidades” próximas a do
telespectador.
Pois, encante-nos ou nos dê asco, a televisão constitui hoje, simultaneamente,
o mais sofisticado dispositivo de moldagem e deformação do cotidiano e dos
gostos populares e uma das mediações históricas mais expressivas de
matrizes narrativas, gestuais e cenográficas do mundo cultural popular.
(BARBERO, 2001, p. 26)

Desse modo, as telenovelas se enquadram em uma importante posição do
cenário artístico-cultural brasileiro. O gênero novelesco está inserido como uma matriz
cultural híbrida e um produto da cultura popular de massa. A telenovela é também
submetida a diversos julgamentos e interpretações de acordo com a “cultura de família”
de cada telespectador (suas crenças, tradições e desejos).
O uso da telenovela depende da dimensão simbólica configurada por cada
grupo e cada sujeito. [...], entretanto, independentemente do sentido
construído por cada grupo ou pessoa, observamos um repertório
compartilhado, uma espécie de agenda de temas comuns considerados
importantes para todas as famílias. A telenovela coloca modelos de
comportamentos por meio das personagens que apresenta, e tais personagens
servem para o debate, a interpretação, a crítica, a projeção ou a rejeição dos
públicos. (LOPES; BORELLI; RESENDE, 2002, p. 368)

À medida que algumas telenovelas deixam de ser apenas programas de
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entretenimento e se tornam um espaço cultural de intervenção para o debate e a
introdução de hábitos e valores sobre o público (inclusive hábitos de consumo), tornamse claros os poderes de significação, intervenção e discussão promovidos por esse
produto televisivo. Sem deixar de ressaltar, entretanto, que parte-se, neste estudo, da
premissa de que os meios de comunicação em geral, aqui melhor exemplificados pela
televisão, não exercem poder absoluto sobre o público, impondo decisões de consumo
ou modelos de comportamentos difundidos pela mídia sem resistência ou consideração
da vontade individual do público (como defendiam os teóricos da Escola de Frankfurt).
Entende-se que o “jogo midiático” é mais elaborado e complexo, e articula-se em torno
da indução de hábitos, costumes e opiniões, “lançando modas” que acabam convergindo
para os interesses da economia de mercado.

2.2.3 Se por um lado estimula o consumo, a novela também abre espaço à
cidadania
Além da publicidade meramente voltada para a adoção de hábitos de consumo
de determinados produtos, as novelas utilizam também uma espécie de prestação de
serviço e/ou a divulgação de informações sobre doenças, ou problemas sociais, por
exemplo. Trata-se do chamado merchandising do bem, ou merchandising social. O
debate de assuntos polêmicos, que interessam à população, é realizado pelas
“propagandas do bem” encenadas nas novelas.
Nele [merchandising social] a apresentação do cotidiano é mais sistematizada
e aprofundada, pois se procura enfatizar, além das atividades corriqueiras do
dia-a-dia, um problema ou questão social e, a partir disso, desenvolve-se a
história da novela. Nessa teoria, são observadas as influências indiretas dos
meios de comunicação sobre os indivíduos a longo prazo. (ZACARIOTTI &
COSTA: 2006, p. 01)

Ao apresentarem temas que geram polêmicas quando discutidos na
sociedade, as telenovelas estimulam o público a tentar superar preconceitos e
debater de modo reflexivo e educativo tais problemáticas, como no caso de Viver a
Vida com as temáticas do alcoolismo e da deficiência física, por exemplo. Vale
ressaltar, entretanto, que o merchandising social objetiva também beneficiar a
emissora, que se auto-promove a partir da aproximação com o campo da cidadania,
já que apoiar “causas sociais” e se engajar nesse setor garante à emissora uma
imagem de empresa socialmente responsável, o que é bem visto pelos
patrocinadores e pelos telespectadores.
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Em Viver a Vida, fica claro o debate em torno de uma causa social muitas
vezes subestimada pela grande mídia (e que ganha ressonância quando exposta em
um programa tão popular): a tetraplegia que atingiu a jovem modelo Luciana
(interpretada por Alinne Moraes). Diversas discussões cívicas foram lançadas em
torno do tema, como a adaptação de deficientes físicos para dirigir, para usar
transporte público, para se locomover pelas ruas e calçadas não-adaptadas etc.
Assim, o tratamento de temas delicados é aplicado para influenciar os pensamentos
e opiniões da população, fazendo-a refletir e encarar as diferenças ou o “mundo do
outro” a partir de uma mentalidade cultural mais aberta difundida pela televisão. A
novela lança mão de seu longo período de exibição (em média, cerca de oito meses)
para problematizar de modo mais detalhado determinados aspectos do cotidiano,
que são abordados com menos aprofundamento por outras mídias, como o
telejornal.
Por essa vertente, percebe-se, ainda, a aproximação da novela com o retrato
realista da sociedade. Em meio a um conjunto de regras que regulam o mundo cultural,
estão alguns determinantes da vida social, como regime político, sistema econômico,
práticas religiosas, tradições e costumes, enfim, diversos elementos formadores da
cultura de um povo. Essas características da sociedade são refletidas nas telenovelas.
Através destas, é possível entrar em contato com modos de vida que diferem do vivido
pelo telespectador (“o mundo do outro”). Principalmente quando se fala de um país com
profundas desigualdades sociais e distribuição precária de educação de qualidade de
forma homogênea, as novelas podem servir como um importante meio de
democratização da cultura. Este gênero televisivo merece destaque não só por sua
eficácia como programa de entretenimento, mas também como uma camada integral da
esfera pública na construção de valores políticos e educativos.
Porto (2002, p. 19) defende que “o público vê as novelas não apenas como
dramas de ficção distantes da sua realidade, mas como uma valiosa fonte de
„informação‟ sobre como o mundo da política funciona”. Outra importante função
exercida pelas telenovelas é o fato delas buscarem debater temáticas polêmicas,
objetivando destruir preconceitos e informar, principalmente, os mais carentes de
educação e de participação em discussões sobre tais temas. Cada vez mais,
acompanha-se o desejo dos autores de darem grande ênfase ao realismo nas novelas,
estimulando a sociedade a debater questões emergentes da atualidade e enriquecer a
reflexão sobre temas polêmicos, promovendo discussões que geram troca de idéias e de
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experiências. As crônicas novelísticas urbanas de sucesso têm um olhar fixo na
realidade social e recorrem ao perfil dos personagens para criar porta-vozes de
comportamentos considerados tabus. Mais do que adoçar os enredos apenas com base
no modelo melodramático, o tempero é apimentado com a intenção de atualização das
novelas de acordo com as transformações sofridas pelo contexto sociocultural brasileiro.
A popularidade das novelas não se mede somente pela cotação do Ibope,
mas exatamente pelo espaço que ocupam nas conversas e debates de todos
os dias, pelos boatos que alimentam, por seu poder de catalisar uma
discussão nacional, não somente em torno dos meandros da intriga, mas
também acerca de questões sociais. A novela é de certa forma a caixa de
ressonância de um debate público que a ultrapassa. (MATTELART;
MATTELART, 1989, p. 111)

O caráter realista das novelas brasileiras, em especial, a partir da década de
1990, reflete a influência exercida pela escola realista/naturalista da literatura,
compreendida entre os anos de 1865 e 1890. Em vez de apresentar apenas o idealismo
romântico, essa corrente teórica é marcada pela objetividade, pela busca da verdade e do
retrato dos fatos do jeito que eles são na realidade. Nesse sentido, essas seriam algumas
das características realistas presentes na narrativa das telenovelas:
a) a ação das tramas tem de ser de grande intensidade, mostrando a luta dos
bons contra os maus para a vitória da verdade; b) [...] as telenovelas
reproduzem a fala coloquial e reportam-se constantemente a fatos que estão
ocorrendo no período em que estão no ar; c) o homem é produto do meio: o
personagem age conforme o seu ambiente; d) os personagens agem sempre
de acordo com a sucessividade dos fatos e presos a modelos estereotipados;
e) as ações são descritas com o maior detalhamento possível, objetivando
mostrar a realidade com a máxima fidelidade; f) [...] As telenovelas
encadeiam as tramas e sub-tramas de maneira que o espectador jamais se
perca nas „subjetividades‟ da narrativa. (NOGUEIRA, 2002, p. 113-114)

Por outro lado, saindo da reflexão acerca das características “comerciais e
cidadãs” que tornaram a telenovela um dos mais populares programas televisivos, no
Brasil, amplia-se a discussão e questiona-se: qual seria a lógica desse produto cultural
tão popular? Sabe-se que: “A coerência de um hábito cultural somente pode ser
analisada a partir do sistema a que ele pertence” (LARAIA, 1986, p.90) Assim, a cultura
apresenta sua lógica própria. Apoiando-se nessa ideia, torna-se mais fácil entender o
fenômeno de popularidade que se transformou a novela, no Brasil. Se ela reflete ou
influencia, aliena ou conscientiza, são várias as correntes de opinião que tentam dar
respostas.
O que é indiscutível é que esse gênero cultural atinge de forma surpreendente
milhões de brasileiros todos os dias. E entender esse fato sem considerar o contexto
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sócio-econômico em que ele está inserido seria estudá-lo de modo limitado. O “país das
telenovelas” é um local ainda marcado por um subdesenvolvimento que se reflete em
educação deficiente e mal distribuída, profunda desigualdade de renda salarial e baixo
índice de acesso a práticas culturais como cinema, dança, hábitos de leitura, expressões
artísticas em geral (tanto as obras de arte, quanto as obras de pensamento). Todo esse
cenário favorece a busca por um entretenimento barato e de linguagem acessível por
parte daqueles que têm poucas opções de diversão e cultura.
Se perguntarmos às pessoas por que compraram um receptor de televisão, a
resposta mais comum será „para distrair-nos‟. [...] As pessoas de renda
limitada não encontram muitas distrações fora de casa, em virtude de
considerações financeiras. A televisão satisfaz, até certo ponto, a uma
necessidade de entretenimento, seja ele bom ou mau. (MORIN, 1967, p. 400401)

Além da distração, a aproximação de parte do público com um “universo” muito
distante do vivido diariamente pode servir como uma estratégia de antecipação desse
contexto glamouroso (e provocação dos desejos) aos olhos de quem quer ardentemente
ter acesso ao “mundo rico” mostrado nas telas da TV. “Muitas vezes, [as telenovelas]
são a âncora de fantasia que permite ao indivíduo conviver com a realidade bem menos
atraente” (SADEK, 2008, p. 24). Aqui aparece o valor da telenovela para esses grupos:
uma fábrica de sonhos para quem é obrigado a encarar uma dura realidade social,
compondo as classes C e D, por exemplo.
Assim, a novela expõe os espectadores a mundos e situações por vezes
muito distintas daquilo que eles vivem, como eles próprios reconhecem, mas
ao fazer isso os familiariza com esses mundos que parecem ser de início tão
distantes dos seus. Ao mesmo tempo, usa de sentimentos e relações sociais –
especialmente relações amorosas e familiares – que permitem a
compreensão de todas essas situações, mesmo quando referidas a universos
sociais muito distintos daquele vivido por cada espectador. (ALMEIDA,
2003, p. 209)

Entretanto, as novelas não são apreciadas apenas pelos ocupantes das esferas mais
baixas da pirâmide sócio-econômica. Para os componentes das camadas mais ricas, tal
programa pode servir para retratar a realidade vivida por eles próprios, ou seja, assistem
suas vidas serem encenadas na televisão com uma dose de lirismo e emoção. Vêem
expostas nas telenovelas cenas fantasiadas que lembram seus cotidianos. Trata-se da
busca por um programa mais popular que encene fatos corriqueiros do dia-a-dia e leve
os telespectadores a contemplar na televisão aquilo que vivem em seus cotidianos. Por
isso, as novelas expõem cenas comezinhas, como pessoas conversando na (farta) mesa
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do jantar, alguém acordando ou indo dormir, penteando o cabelo, dirigindo em meio a
um trânsito caótico de uma cidade grande, ou tomando banho em uma banheira de
hidromassagem. E mesmo as cenas que não remetem diretamente à realidade dessas
classes sociais, sobretudo as classes A e B, são contempladas como um entretenimento
que permite ver as tristezas da vida de um modo mais bonito, e menos triste, encenadas
por atores simpáticos e conhecidos.
O mais surpreendente é o caráter realmente popular desses folhetins. Sem
dúvida, segundo os horários, os produtos são muito diferentes, mas resta um
ponto em comum: todas as classes sociais assistem às novelas. Mesmo que
já se tenha dito tudo sobre o fenômeno social do folhetim brasileiro, é
preciso sublinhar ainda a sua importância como espelho da sociedade, ao
mesmo tempo que fator estruturador da identidade brasileira. Trata-se quase
de um caso de escola, ilustrando o papel antropológico fundamental da
televisão. [...] De fato, o folhetim brasileiro está de tal forma inscrito na
identidade e no sonho nacional, que, segundo as épocas, ele é reflexo de
todas as histórias. (WOLTON, 1996, p. 164)

Em suma, as telenovelas brasileiras são vistas pelos milhões de telespectadores
como um produto cultural híbrido que representa dois lados do Brasil, o arcaico e o
moderno. Além disso, as novelas podem ser percebidas como uma narrativa popular que
garante diversão para quem as assiste, sendo também um importante seguimento
comunicativo de divulgação e discussão de temas polêmicos da sociedade. Como diria o
renomado autor de telenovelas brasileiras, Benedito Ruy Barbosa: “A novela mostra
para o mundo um pouco da nossa história, do nosso povo e dos problemas que esse país
atravessa” 25.

2.3 Rede Globo: um enredo de sucesso
Ao direcionar esta pesquisa à análise de uma telenovela (Viver a Vida) exibida
em horário nobre na Rede Globo, convém dedicar algumas linhas sobre essa emissora
que se tornou referência mundial na produção de teledramaturgia, exibindo atualmente
cinco telenovelas26, o que ocupa cerca de cinco horas diárias da sua grade de
programação. Inaugurada em 26 de abril de 1965, no Rio de Janeiro, ao contrário de
outras emissoras brasileiras da época, a Rede Globo nasce amparada pelo capital

25

Citação retirada do site: http://memoriaglobo.globo.com.
Benedito Ruy Barbosa escreveu telenovelas que foram grande sucesso na história da teledramaturgia
brasileira, como Pantanal, exibida na extinta TV Manchete, em 1990, e que conseguiu bater a Rede
Globo em índices de audiência em seu horário de exibição; e Terra Nostra, transmitida em 1999, pela
Globo, sendo a primeira novela de época a exibir o chamado merchandising comercial em seu enredo.
26
De segunda a sexta-feira, a Rede Globo exibe uma telenovela no início e outra no final da tarde, além
de três no período da noite. Aos sábados, somente os três folhetins noturnos são exibidos.
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estrangeiro, a partir de uma parceria feita entre seu fundador, o jornalista Roberto
Marinho, e a empresa estadunidense Time-Life, que comercializa produtos de áudio e
vídeo (e receberia participação nos lucros da Globo), o que garantiu à emissora um
expressivo capital para se equipar tecnologicamente. Posteriormente, o acordo foi
considerado ilegal pelo governo militar27 e a parceria foi rompida definitivamente, em
1971.
Entre suas principais marcas históricas, a Globo transmitiu, em 1969, o primeiro
programa jornalístico em rede nacional: tratava-se da estréia do Jornal Nacional, que,
em 1983, foi classificado como o programa de maior audiência da televisão brasileira.
Em 1970, iniciou sua primeira exportação de telenovela, Véu de noiva (MATTOS,
2002, p. 185) e a programação da emissora já liderava os índices de audiência. Ainda
segundo a cronologia traçada por Mattos, (ao descrever a trajetória histórica da TV
brasileira), em 1982, a telenovela Dacin’Days, garantiu à Rede Globo o prêmio Asa de
Ouro, oriundo da crítica italiana. Em 1995, foi inaugurado o Projeto Jacarepaguá
(Projac), que reúne um complexo de estúdios de gravação dos programas e de cidades
cenográficas. É lá onde é gravada a maioria das cenas das telenovelas da emissora,
contando com um bem equipado centro de produção, o que contribui com a qualidade
das novelas ali produzidas.
Inicialmente, a Rede Globo direcionou sua programação às camadas sociais mais
populares, com o intuito de conquistar esses grupos que prestigiavam tal estilo de
produção desde a época do auge radiofônico, marcado por programas de auditório, de
solidariedade e infantis. Em seguida, a emissora ampliou seu público-alvo.
Uma vez conquistada a audiência destas categorias com esses temas
populares, era chegado o momento de a TV Globo dar preferência às
categorias A e B, as classes integradas no mercado de consumo. Procurou
então afirmar sua supremacia equipando-se antes das outras emissoras com
as tecnologias de ponta. (MATTELART, 1989, p. 59)

Entretanto, acima da segmentação do público segundo critérios de classes
sociais, a Globo se lançou, desde seu início, como uma emissora que buscava formar
mais que uma rede nacional, considerando o desafio de se lançar no mercado
internacional, exportando alguns de seus programas, com destaque especial para as
telenovelas. E para alcançar tal objetivo audacioso, a emissora lançou, na década de
1970, sob a criação de José Bonifácio Sobrinho, Boni, (hoje ex-diretor geral da
27

Na época, qualquer quantia em participação de capital estrangeiro em uma empresa de comunicação
era proibida, no Brasil.
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emissora) o chamado “padrão Globo de qualidade” que buscava, durante o regime
militar, desenhar um modelo de Brasil, o que vinha de encontro ao interesse do governo
da ditadura de promover a integração nacional. Nesse padrão, Hamburger (2005) lembra
que as telenovelas são os programas com maior liberdade em seu formato e estilo de
produção.
No contexto da programação que não sofreu alterações, as novelas talvez
sejam dos programas que mais espaço dão ao improviso, na medida em que
o formato de folhetim seriado, que ainda está sendo gravado enquanto é
veiculado, garante certa interferência da reação do público na definição do
desdobramento da trama. (HAMBURGER, 2005, p. 35)

A partir da criação do “padrão de qualidade”, a Globo solidificou sua proposta
empresarial e comercial ao estabelecer um extenso trabalho com foco no seu público,
tratado, acima de tudo, como público consumidor. A partir dos departamentos de
pesquisa e análise dos interesses do público-alvo, a emissora traçou um minucioso
planejamento que passou a nortear toda a sua produção.
A programação centralizada permite à Globo estabelecer o padrão de
qualidade que vai percorrer toda a sua programação. Esse padrão
corresponde a uma planejada estratégia de marketing, que soma eficiência
empresarial, comprovada competência técnica e atenção especial com as
necessidades subjetivas dos telespectadores. Sua estratégia é fazer com que
quem liga a TV ligue na Globo e permaneça nela até desligar o aparelho.
(TEMER, 2000, p. 15)

É fato que a Rede Globo não é a única emissora da televisão brasileira que
produz e transmite novelas, visto que a Record também se firmou nesse meio
produzindo suas próprias telenovelas e considerando ainda emissoras como a Band e o
SBT que também já exibiram programas desse tipo. Entretanto, ressalta-se aqui a
influência da Globo, desde sua origem, em delinear espaços que destacaram esse
programa televisivo, fazendo, sobretudo, com que a telenovela se tornasse uma das
principais vitrines televisivas de incentivo ao consumo, ao retratar histórias encenadas
por personagens que almejam a ascensão profissional e/ou financeira e ao popularizar o
acesso, se não à posse, pelo menos ao conhecimento de produtos da moda, como roupas
e produtos eletrônicos.
No decorrer dos anos 70, essa emissora [Rede Globo] foi a que mais buscou
novas linguagens para a telenovela – por meio do abrasileiramento do gênero,
da aproximação da vida cotidiana, da incorporação de temas emergentes de
uma sociedade que se urbanizava e industrializava e da assimilação de
elementos da inquietação cultural do país. (ARAÚJO, 2004, p. 114)

Desse modo, atrelada com a proposta de produzir um programa com a “cara do
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Brasil”, a Rede Globo desde seus primeiros anos de existência se preocupou em
constituir na telenovela uma linguagem que pudesse gerar sólida identificação com o
público.

2.3.1 Viver a Vida ao estilo de Manoel Carlos
A telenovela Viver a Vida foi escolhida como objeto de análise desta pesquisa,
que objetiva demonstrar como a televisão, por meio de um de seus programas de maior
audiência no Brasil, promove uma sociedade de consumo, antecipando características
desse ambiente a todo o público, em sua maioria formado por pessoas que possuem
realidades diferentes da retratada nas novelas. Viver a Vida foi exibida de 14 de
setembro de 2009 a 14 de maio de 2010, totalizando 209 capítulos, e compôs a grade de
programação da Rede Globo durante oito meses, no chamado horário nobre28. Para
reforçar a motivação das escolhas feitas na determinação do objeto de análise desta
pesquisa, apresenta-se, abaixo, a opinião de Sadek (2008) acerca da supremacia da Rede
Globo no ramo da teledramaturgia e do destaque para as produções exibidas no horário
nobre.
As telenovelas brasileiras são respeitadas e reconhecidas no mundo inteiro, e
a TV Globo, embora não seja a pioneira nem a única emissora importante na
história das telenovelas (Tupi e Excelsior também figuram entre as
protagonistas), é aquela que, no começo do século XXI, detém melhor
conhecimento de produção e exporta para o mundo inteiro uma infinidade de
títulos. Entre os vários horários, aquele que apresenta tramas mais
estruturadas é o da „novela das 8‟, exibida às 21 horas. (SADEK, 2008, p.
16)

Também se optou por trabalhar com uma produção do autor Manoel Carlos
(Viver a Vida é a 11ª novela dele, além de várias minisséries que ele já escreveu),
conhecido por enfatizar o estilo de vida das camadas médias e altas dos grandes centros
urbanos, sobretudo o carioca. A história da novela se passa predominantemente na
cidade do Rio de Janeiro, em especial no bairro nobre do Leblon e também na cidade de
Búzios. Mais que uma opção de Manoel Carlos, a preferência pelo retrato carioca (às
vezes, também se destaca São Paulo) reflete um direcionamento da Rede Globo que, ao
buscar promover a integração do país e gerar identificação com o público, prioriza
regiões brasileiras mais desenvolvidas economicamente e com maior potencial de
consumo, onde também se concentram os principais núcleos de produção de ficção da

28

Essa faixa de horário reúne grandes investimentos publicitários, pela qualidade de produção das
telenovelas e pela concentração de relevantes índices de audiência.
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emissora.
Preso às determinações econômicas e socioculturais de um projeto de
integração em torno de um pólo de modernização e consumo, o molde
Globo favoreceu, nas novelas, um modelo de representação da sociedade
brasileira centrado em uma zona do Rio. Evidenciava o eixo das praias
Ipanema-Zona Sul, o setor burguês da cidade, em violento contraste com
aquele Rio-Zona Norte, focalizado em 1957 pelo cineasta Nelson Pereira
dos Santos. (MATTELART & MATTELART, 1989, p. 113)

Justamente por focalizar o cotidiano de classes médias e classes médias altas de
um dos principais centros econômicos do país, a novela destaca um estilo de vida
consumista, com destaque também para o ambiente da moda, núcleo composto pela
protagonista da trama, a jovem Helena29 (interpretada por atriz Taís Araújo). As novelas
de Manoel Carlos funcionam como vitrines de variados produtos e estilos de vida que
“enchem os olhos” dos telespectadores, os fazendo, se não ter acesso ao consumo, pelo
menos sonhar e desejá-lo constantemente.
“Maneco”, como é conhecido pelos colegas de televisão, se firmou como autor
de novelas que se tornaram sucesso de audiência no horário nobre. Ele é hoje, aos 78
anos de idade, o único remanescente ainda em atividade de uma geração de autores que
participou ativamente da construção da televisão brasileira.
Nos anos 50, [Manoel Carlos] escreveu mais de 100 peças para o Grande
Teatro Tupi e, nas duas décadas seguintes, criou e dirigiu programas que
marcaram época, como O Fino da Bossa, Jovem Guarda, Essa Noite Se
Improvisa e Família Trapo, todos da Rede Record. Foi o primeiro diretor do
Fantástico, da Rede Globo. Escreveu para as TVs mexicana, argentina,
colombiana e americana sem jamais ter estado na maioria dos lugares onde a
trama se desenrolava. Nessa estrada, adquiriu domínio sobre todas as etapas
da produção televisiva. (VEJA, 2003)

Em se tratando dos personagens das telenovelas do autor, é indiscutível a
presença marcante das mulheres. Elas lançam modas, encantam os olhos e alimentam a
imaginação da audiência masculina, criam uma forte identificação com o público
(majoritariamente composto por mulheres) e emocionam com atuações maduras,
criativas e expressivas. Em entrevista concedida à revista Veja, em 2003, (edição em
que a revista dedica sua capa a um dos grandes sucessos do autor, a novela Mulheres
Apaixonadas), Manoel Carlos foi enfático ao responder por que as mulheres sempre
tiveram mais destaque em suas histórias. Tornou-se famosa, também, sua marca
registrada de colocar o nome de Helena em suas protagonistas, demonstrando assim um
29

Viver a Vida é a primeira telenovela exibida em horário nobre na Rede Globo com uma protagonista
negra. A atriz Taís Araújo já havia atuado como protagonista negra em uma novela da Rede Globo (Da
cor do pecado, de João Emanuel Carneiro) no horário das 19 horas.

98
cuidado especial e uma relação afetiva com as personagens principais de suas tramas.
Não nego que acho as mulheres mais interessantes. São menos hipócritas,
mais verdadeiras, percebem melhor as coisas. O que mais me impressiona é
o fato de a mulher ser muito confessional. Numa roda de amigas, ela diz sem
medo que é traída pelo marido. Um homem jamais faria isso. Homens falam
com homens sobre sexo, futebol, trabalho e contam anedotas. Mulher fala de
si própria. Além de tudo, mulher fala mais. Isso para mim é importante,
porque tenho de escrever 34 páginas por dia. (VEJA, 2003)

O autor Manoel Carlos foi o criador de expressivos sucessos da
teledramaturgia brasileira em matéria do chamado merchandising social, como
Laços de Família (em 2001), Mulheres Apaixonadas (em 2003) e Páginas da Vida (em
2006). O merchandising do bem ou merchandising social se tornou presente nas novelas
brasileiras (e não apenas nas do autor em questão) a partir da década de 1990, com a
abordagem de boas causas e discussões importantes, como temas polêmicos e/ou tabus
(homossexualidade, gravidez na adolescência, alcoolismo, discussões sobre doenças
como leucemia, Mal de Alzheimer, Síndrome de Down, entre outras) que geram debates
na vida real, influenciando, inclusive, ações da sociedade e do governo em relação a tais
temas30.
Em Viver a Vida, o mote foi a superação sob diversos âmbitos: de uma modelo
que ficou tetraplégica; de uma jovem alcoólatra que não conseguia arrumar emprego; da
primeira Helena jovem das novelas de Manoel Carlos, que foi traída após poucos meses
de casada; de uma personagem secundária que luta contra o câncer (e consegue lidar
bem com a doença), entre outros exemplos de luta e garra. Nas novelas de Manoel
Carlos, tais temas polêmicos e/ou sociais aparecem inseridos no cotidiano, como
circunstâncias da vida, o que gera grande aproximação e comoção por parte do
público.
A inclinação de Manoel Carlos é muito mais pelo que se poderia chamar de
realismo familiar ou doméstico - e aí ele percorre todos os cômodos da casa,
do quarto de dormir à área de serviço. As famílias enfocadas são de classe
média ou de classe média alta e circulam por um ambiente que o autor
conhece bem, porque é lá mesmo que vive: a Zona Sul do Rio de Janeiro.
Não se pode dizer que personagens saídos dessa classe social e, mais ainda,
desse microcosmo carioca representem o grosso da população brasileira, mas
há óbvias vantagens novelísticas em lidar com eles. Situações que
perturbariam muitos espectadores se ocorressem na casa de seu vizinho são
encaradas com a maior naturalidade porque acontecem naquele ambiente
liberal retratado por Manoel Carlos. (VEJA, 2003)
30

Em 2001, durante a exibição de Laços de Família, a pedido da então primeira-dama Ruth Cardoso,
Manoel Carlos inseriu cenas que ajudaram na campanha da Solidariedade e Cidadania, que buscava
incentivar a doação de medula óssea. Com o incentivo da TV, o Instituto Nacional do Câncer (Inca)
registrou aumento no número de cadastramentos de doadores durante e após a exibição da novela.
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No caso de Viver a Vida, tem-se o ineditismo da presença de um personagem
cadeirante (Luciana) ocupando um papel de destaque na novela. Em algumas
matérias veiculadas na imprensa, chegou-se a afirmar que Luciana havia conquistado,
no decorrer da trama, o papel de protagonista da história, destaque que caberia, a priori,
à personagem Helena31. A partir da história da jovem modelo que ficou tetraplégica,
algumas temáticas sociais relacionadas à superação de pessoas portadoras de
necessidades especiais foram destacadas, como a falta de acessibilidade nas
cidades, a exclusão social e o preconceito presentes em ambientes como o do
trabalho e até mesmo o familiar.
Nessa linha de abordagem do realismo familiar ou doméstico, Sodré (1977)
explica que a novela evolui junto com a sociedade na medida em que esta última vai
incorporando e debatendo temas espinhosos, como divórcio e união conjugal entre
pessoas do mesmo sexo. Trata-se do que Sodré denomina de “moral doméstica” e
“ficção sem fantasia”, ou seja, a apropriação do real nas telenovelas a partir dos
referenciais morais da família média brasileira. Em matéria de aproximar o cotidiano do
público aos cenários e histórias vividas pelos personagens de uma telenovela, Manoel
Carlos aparece como sendo referência entre os autores. É visível a preocupação dele em
fazer com que o telespectador se reconheça e se veja representado pelas várias subtramas da história32, com a exibição de ambientes conhecidos do grande público e o
costume de mostrar os personagens em diversas situações do dia-a-dia.
Manoel Carlos faz questão de dar voz aos médicos, jornaleiros, porteiros,
padeiros etc. com quem os personagens convivem. [...] Enquanto na maior
parte das novelas se tem a impressão de que todo mundo vive num ócio
permanente – os personagens só aparecem em cenas de amor ou futricando a
vida alheia –, nas de Manoel Carlos eles são mostrados indo à padaria, abrindo
uma conta no banco ou dirigindo o carro para ir ao trabalho. (VEJA, 2001)

Destaca-se, por fim, que não se entrará no mérito da consideração dos índices de
audiência da novela. Como o foco é realizar uma análise do discurso de alguns
capítulos, não será feita pesquisa de recepção com o público e nem se objetiva entender

31

O autor Manoel Carlos teve que mudar o rumo da história da novela, no decorrer da sua exibição,
devido à baixa popularidade alcançada junto ao público pela personagem Helena, interpretada por Taís
Araújo.
32
Ressalta-se, aqui, que o telespectador pode identificar uma aproximação com o estilo de um
personagem, seu cotidiano e comportamento, e não necessariamente com a realidade social apresentada
na novela, muitas vezes absolutamente distante da vivida por grande parte do público, pertencente às
classes sociais C e D.
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as razões que fizeram com que a novela obtivesse média final de 36 pontos no Ibope33,
índice considerado baixo para uma “novela das oito” da Rede Globo. Por fim, ressaltase que no próximo capítulo, será apresentada a análise em si de alguns capítulos da
telenovela Viver a Vida, entendendo a importância de se problematizar o discurso
difundido na novela com o contexto social em que ela está inserida e, mais que o texto,
estudar os signos dela depreendidos.

33

A audiência de Viver a Vida foi considerada pela imprensa como oscilante, com índices de 20 pontos
em 24/12 e 42 pontos em 16/03, por exemplo. Dados apresentados no site Teledramaturgia.
Disponível em: http://www.teledramaturgia.com.br/alfabetica.htm. Acesso em: 11 de junho de 2010.
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Capítulo 3
Os discursos do espetáculo e do consumo invadem a “telinha”:
imagens para encantar os olhos do público

3.1 Relevâncias das práticas social e discursiva na análise do discurso
Convém esclarecer, inicialmente, que foi adotada a análise do discurso de linha
francesa, doravante denominada por AD, como embasamento teórico metodológico para
a Dissertação de Mestrado, que irá analisar a relação entre a telenovela Viver a Vida,
exibida pela Rede Globo no horário nobre (21 horas) e o estímulo ao consumo, a partir
da exibição na trama de cenários, comportamentos e personagens inseridos em padrões
de riqueza. A AD abrange a centralidade da metodologia desta pesquisa, mas considerase, lateralmente, a análise de imagens em movimento como suporte metodológico. Esta
última será mais bem detalhada posteriormente neste capítulo.
Segundo Baudrillard (1995, p. 15), a ordem do consumo passa a reger o mundo
contemporâneo, já que “vivemos o tempo dos objetos”, e, nesse contexto, os meios de
comunicação de massa, como a televisão (ou mais especificamente um de seus
programas: a telenovela) exercem papel essencial ao apresentar a práxis34 do consumo e
tentar inseri-la no cotidiano das pessoas. A mídia difunde um discurso que consegue
articular elementos-chave, como informação, consumo e cultura, trabalhando, desse
modo, o consumo como linguagem.
Ponto este que é fundamental para a definição do consumo: 1) não mais
como prática funcional dos objetos, possessão etc., 2) não mais como
simples função de prestígio individual ou de grupo, 3) mas como sistema de
comunicação e de permuta, como código de signos continuamente emitidos,
recebidos e inventados, como linguagem. (BAUDRILLARD, 1995, p. 94)

Voltando à argumentação sobre a opção pela AD para o desenvolvimento deste
estudo, e não pela análise de conteúdo, por exemplo, destaca-se que a intenção da
pesquisa é realizar mais que uma análise do texto em si da novela, (composto pelas
falas, imagens, trilha sonora etc.), partindo para o estudo do contexto de produção da
mesma. Sabe-se que, para a AD as palavras isoladas em si não têm significado, sendo
este último atribuído pelas pessoas de acordo com a cultura e com a convivência.
A análise de conteúdo, como sabemos, procura extrair sentidos dos textos,
respondendo à questão: o que este texto quer dizer? Diferentemente da
análise de conteúdo, a Análise de Discurso considera que a linguagem não é
34

Utiliza-se o termo grego práxis em seu sentido amplo, equivalente à atividade humana, cujas
experiências são realizadas natural e socialmente.
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transparente. Desse modo ela não procura atravessar o texto para encontrar
um sentido do outro lado. A questão que ela coloca é: como este texto
significa? [...] ela produz um conhecimento a partir do próprio texto, porque
o vê como tendo uma materialidade simbólica própria e significativa, como
tendo uma espessura semântica: ela o concebe em sua discursividade.
(BAUER & GASKELL, 2002, p. 17-18)

É necessário partir, então, do texto (seu conteúdo e forma), analisar a prática
discursiva (modo de produção, distribuição e consumo do texto) e adentrar na análise da
prática social (estudo das condições políticas, econômicas e culturais de produção e
consumo do texto)35. Como argumentam Bauer & Gaskell (2002), interessa ao analista
do discurso esclarecer não apenas o que foi dito, mas também como foi dito e avaliar
não apenas o conteúdo comunicativo, como também considerar o funcionamento da
sociedade em que tal comunicação é veiculada.

3.1.1 Constituição histórica da análise do discurso de linha francesa
Michel Pêcheux inicia, em 1969, a análise do discurso na França, em um período
dominado pelo estruturalismo tanto na Linguística, quanto nas Ciências Humanas. A
obra de Pêcheux pode ser dividida em três fases (GADET & HAK, 1990) de acordo
com as distintas influências que ele recebeu ao longo de cada período. A primeira fase
está compreendida entre 1969 e 1975, quando ele foi influenciado pela concepção de
ideologia formulada por Althusser. Em seguida, entre 1975 e 1980, Pêcheux se debruça
sobre as idéias de Foucault. E, por último, de 1980 até sua morte em 1983, Pêcheux
considera a obra de Bakhtin. Ao longo dessas etapas, Pêcheux realiza diferentes
releituras da obra de Marx.
A constituição da análise do discurso de linha francesa (a partir de suas três
fases) é marcada por diversas análises das teses marxistas e leva em consideração a
articulação entre a materialidade linguística e a relação entre os contextos histórico,
social e político. Inicialmente, a AD se ocupava da análise do discurso político e
começou a desenvolver, com o passar dos anos, a análise de outros discursos, como o
literário e o jornalístico.
A AD nasceu como um campo multidisciplinar, reunindo elementos exteriores à
Linguística, devido a transformações históricas e sociais da época. Critica-se a AD de
não ser um campo exclusivo da Linguística pelo fato dela considerar diversos fatores
35

Considera-se que a análise da prática social do texto (telenovela) em questão foi desenvolvida nos dois
primeiros capítulos, quando se discorre sobre a sociedade de consumo e o papel da televisão nesse
contexto, fazendo-se, inclusive, considerações sobre a realidade brasileira, na qual está inserida a
produção e veiculação de Viver a Vida.
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que vão além do texto. Entretanto, a AD parte da materialidade linguística, ou seja, o
que efetivamente foi dito, considerando todas as formas de linguagem escrita e visual,
seja por meio de textos, ou imagens, por exemplo, e considera que não existe separação
entre condições sociais, históricas e ideológicas e o discurso, já que todos estes
contextos constituem o discurso.
Desse modo, entende-se que a linguagem envolve os aspectos sociais, históricos
e ideológicos, não estando estes exteriores ao discurso. Trata-se da chamada
indissociabilidade entre materialidade linguística e exterioridade, ou seja, a língua
envolve o social não como exterior, mas como constitutivo. O texto materializa o
discurso e este último por sua vez materializa a ideologia. Por isso, é impossível separar
linguagem de ideologia, sendo esta última uma estrutura semântica presente em
qualquer tipo de discurso.
Nesse nível, qualquer mensagem, discurso ou texto se acha trabalhado pelo
ideológico e é suscetível, portanto, de uma leitura ideológica, tanto o discurso
político como a revista de modas ou o jornal de TV. [...] ora, se qualquer tipo
de mensagem é suscetível de uma leitura ideológica, a especificidade e a
eficácia dessa leitura dependem por inteiro de sua capacidade de vincular as
estruturas de significação descobertas com „os processos de conflito em nível
de sociedade global. (MARTÍN-BARBERO, 2004, p. 56-57)

Voltando às especificações das três fases da AD, sabe-se que, na primeira,
prevaleceu a noção de “maquinaria discursiva” que parte do pressuposto de que o
discurso é homogêneo e fechado em si mesmo, o que permitia um procedimento de
análise automática do discurso, ou seja, uma análise discursiva limitada teórica e
metodologicamente, com começo e fim predeterminados. Nesse período, o conceito de
ideologia se tornou importante, já que a linguagem passou a ser estudada mais do que
como formação linguística, mas também como formação sócio-ideológica. Somando-se
a isso, Pêcheux recorreu à Psicanálise, considerando de Lacan a Freud, (o que
contribuiu para a formação da noção de sujeito). Desse modo, tem-se constituída a
transdisciplinaridade da AD a partir da junção da abordagem teórica de quatro autores
acerca das relações entre sujeito, linguagem, discurso e história.
Quatro nomes, fundamentalmente, estão no horizonte da análise do discurso
derivada de Pêcheux e vão influenciar suas propostas: Althusser, com sua
releitura das teses marxistas; Foucault, com a noção de formação discursiva,
da qual derivam vários outros conceitos (interdiscurso; memória discursiva;
práticas discursivas etc.); Lacan e sua leitura das teses de Freud sobre o
inconsciente; Bakhtin e o fundamento dialógico da linguagem, que leva a
AD a tratar da heterogeneidade constitutiva do discurso. (GREGOLIN,
2007, p. 14)
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Têm-se, assim, os fundamentos que embasam a constituição da Escola francesa
de análise do discurso a partir da junção de elementos teóricos oriundos de diferentes
campos do saber e apoiada sobre três pilares: a linguística, o marxismo e a psicanálise.
O materialismo histórico como teoria das formações sociais e de suas
transformações, aí compreendida a teoria das ideologias; - A lingüística
como teoria ao mesmo tempo dos mecanismos sintáticos e dos processos de
enunciação; - A teoria do discurso como teoria da determinação dos
processos semânticos. Intervém uma quarta referência de „uma teoria da
subjetividade (de natureza psicanalítica)‟. (MALDIDIER, 2003, p. 38)

Já na segunda fase, a noção de maquinaria discursiva começou a ser abandonada
e apresentou-se o conceito de formação discursiva (FD).
A noção de formação discursiva tomada de empréstimo a Michel Foucault
começa a fazer explodir a noção de máquina estrutural fechada na medida
em que o dispositivo da FD está em relação paradoxal com seu „exterior‟:
uma FD não é um espaço estrutural fechado, pois é constitutivamente
“invadida” por elementos que vêm de outro lugar (isto é, de outras FD) que
se repetem nela, fornecendo-lhe suas evidências discursivas fundamentais
(por exemplo, sob a forma de „preconstruídos‟ e de „discursos transversos‟).
(PÊCHEUX in GADET & HAK, 1990, p. 314)

A formação discursiva é, assim, definida como o conjunto de possibilidades
discursivas que, em uma formação ideológica dada, fazem sentido em um momento
específico em determinada sociedade. Desse modo, para Pêcheux (1995, p. 160), a FD
compreende: “Aquilo que, numa conjuntura dada, determinada pelo estado de luta de
classes, determina o que pode e deve ser dito articulado sob a forma de uma arenga, de
um sermão, de um panfleto, de uma exposição, de um programa etc.”. Trata-se, assim,
dos enunciados que podem ser proferidos (por fazerem sentido) em um contexto
histórico-espacial específico.
Por serem produtos de práticas, social e historicamente determinadas, as
maneiras de se utilizarem as possibilidades do discurso são reguladas,
regulamentadas: não se pode, absolutamente, falar de uma coisa qualquer
num lugar e tempo qualquer. Há sempre, que se submeter à ordem do
discurso, articulando aquilo que se pode e se deve dizer no momento
histórico da produção dos sentidos. (GREGOLIN, 2003, p. 12)

Apesar de Pêcheux ter desenvolvido essa noção de FD na segunda fase de seus
trabalhos, época em que foi influenciado pelas teorias foucaultianas, ressalta-se que
Foucault, em 1969, na obra “Arqueologia do Saber”, defende que toda formação
discursiva se relaciona com formulações anteriores, seja por meio da repetição, da
transformação, ou da negação. Desse modo, para Foucault, a formação discursiva é
impulsionada pela memória discursiva e é concebida em termos de prática de saberes e
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poderes e não em termos de prática ideológica e luta de classes, como define Pêcheux.
O que Pêcheux fez é uma readaptação da noção de FD em Foucault, inserindo a
perspectiva marxista, já que foi com base na concepção de ideologia de Althusser
(filósofo marxista francês) que Pêcheux elaborou sua teoria do discurso. Entretanto, o
ponto que une as idéias de Pêcheux e Foucault no desenvolvimento da noção de FD é o
consenso quanto à heterogeneidade discursiva.
Centrados nessa articulação entre sistematicidade e dispersão, os
desenvolvimentos do conceito de FD mostram que a aproximação entre
Pêcheux e Foucault se dá na direção de uma idéia cada vez mais forte de
heterogeneidade. Essas transformações estão tematizadas em vários
trabalhos de Pêcheux, especialmente naqueles posteriores a 1980, nos quais
ele produz deslocamentos e abre várias perspectivas para rediscussão: as
redes de memória, os trajetos sociais dos sentidos, as materialidades
discursivas, enfim, a articulação entre FD, memória e história. (GREGOLIN
in BARONAS, 2007, p. 155)

Por fim, durante a terceira época da AD, abandonou-se definitivamente o
processo fixo de análise discursiva por etapas e a noção de “máquina discursiva”. A
partir desse período, novas reformulações teóricas surgiram e destaca-se a seguir as
proposições feitas por Courtine (2008) que cita importantes revisões teóricas para o
campo de estudo da análise do discurso e caracteriza como tal área está sendo
desenvolvida atualmente:
A incorporação da idéia de heterogeneidade discursiva (nos níveis do
enunciado e da formulação) evidencia que é necessário investigar as relações
entre o intradiscurso (materialidade discursiva) e o interdiscurso (o histórico,
a memória discursiva); b) essas mudanças teóricas transformaram os corpora
de análise: se antes a AD trabalhava com textos consagrados e escritos,
passa agora a incorporar as produções orais do cotidiano [...]; c) essas
transformações trouxeram mudanças nos procedimentos analíticos: a
heterogeneidade e a complexidade dos processos discursivos impõem a idéia
de alteridade e fazem explodir a maquinaria discursiva proposta pela análise
automática do discurso. (COURTINE, apud GREGOLIN, 2008, p. 27)

A partir dessas reformulações teóricas mencionadas acima e reconhecendo a
existência de outras revisões conceituais, torna-se evidente que a AD é um campo de
estudo linguístico ainda em constituição, sendo formada por bases teóricas não-exatas,
passíveis de questionamentos e atualizações. É a partir do recorte de disciplinas e da
revisão do seu campo de estudo (por exemplo, a passagem da análise de textos políticos,
para produções orais do cotidiano, como cita Courtine) que o analista do discurso se
movimenta em meio a um campo instável e multidisciplinar.
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3.1.2 Na análise do discurso da telenovela, o que é relevante considerar?
A análise do discurso (AD) é uma ciência no interior da Linguística diferente,
por exemplo, da Morfologia, da Fonologia e da Sintaxe por causa do seu objeto de
estudo, que não é o texto, e sim o discurso. Entretanto, como a AD considera que todo
discurso é heterogêneo e constituído por diferentes dizeres, sendo, portanto, polifônico,
é mais prudente afirmar que ela tem como objeto de estudo, mais que o discurso, o
interdiscurso. Este último compreende o eixo de constituição de um discurso proferido,
que é formado por outros dizeres que, inconscientemente, são “ativados” pelo
enunciador. Considera-se, no momento da análise, discursos anteriores e exteriores ao
discurso em questão.
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. (ORLANDI, 2005, p. 33-34)

Aqui uma distinção se faz necessária entre texto e discurso: o texto é fechado em
si mesmo, possui começo, meio e fim. Já o discurso concerne ao texto inserido em
determinadas condições históricas, sociais e ideológicas de produção, ou seja, mais que
o discurso escrito ou dito abrange também o “discurso líquido”, em constante resignificação. Como defende Pêcheux (1990, p. 79) “é impossível analisar um discurso
como um texto, isto é, como uma sequência linguística fechada sobre si mesma, mas
que é necessário referi-lo ao conjunto de discursos possíveis”. O discurso não tem
início, meio e fim. Ele é sempre um enunciado que responde a algo anterior e antecipa
algo que virá. O discurso é, portanto, mais amplo que o texto. Como define Fernandes
(2007), o discurso como objeto de investigação científica é tido como a palavra em
movimento, em constante constituição e re-constituição.
Para falarmos em discurso, precisamos considerar os elementos que têm
existência no social, as ideologias, a História. Com isso, podemos afirmar
que os discursos não são fixos, estão sempre se movendo e sofrem
transformações, acompanham as transformações sociais e políticas de toda
natureza que integram a vida humana. (FERNANDES, 2007, p. 20)

A AD não encerra, portanto, seu trabalho no texto, ela tem no texto seu ponto de
partida, sendo a materialidade linguística um elemento de análise importante, mas não
exclusivo. Não se pode analisar o discurso sem analisar sua exterioridade, já que a
palavra não é transparente devido às condições de produção, que são constitutivas do
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discurso. Ao se estudar o discurso de uma telenovela, por exemplo, procurando
encontrar elementos que sirvam para comprovar a relação entre este tipo de programa
televisivo e o estímulo ao consumo, é fundamental considerar qual o perfil editorial da
emissora em que a novela está sendo veiculada, quem é o autor da produção fictícia36,
quais núcleos de personagens predominam (aparece pobre na novela? por que ela é
ambientada a maior parte do tempo na Zona Sul – região nobre – do Rio de Janeiro?
etc.).
A AD possui uma concepção específica da linguagem, a qual não é considerada
um elemento transparente, e sim falho, opaco. O analista do discurso considera, dessa
forma, os equívocos, os ruídos durante o processo discursivo, já que nem sempre tudo o
que é dito é exatamente aquilo que o interlocutor entende. Nesse caso, a ambiguidade ou
é intencional ou está colocada de modo errado no texto, constituindo um problema
linguístico. Mas para a AD, até mesmo a falha constitui o discurso e interfere nos
efeitos de sentido. Dessa forma, a AD possui uma determinada concepção de sujeito que
se difere da noção de sujeito estrategista, ou seja, o analista do discurso parte da
premissa de que o sujeito não controla totalmente o efeito de sentido do seu enunciado,
já que ele não é a origem do que diz.
Um discurso proferido é atravessado por outros discursos e influenciado por
condições específicas nos campos histórico, social e ideológico. Além disso, todas as
escolhas lexicais e sintáticas realizadas pelo sujeito ao emitir um discurso são
atravessadas pelo inconsciente. Portanto, os diversos efeitos de sentido escapam do seu
domínio e da sua intenção inicial. E são justamente esses diversos efeitos de sentido
produzidos por um enunciado que interessam ao analista do discurso, já que a AD não
trabalha com intenção, ou seja, em uma análise discursiva não é importante saber qual
foi o objetivo do autor ao difundir aquele discurso. A AD considera o efeito de sentido
gerado pelo enunciado, independentemente da intenção que o autor tinha ao produzi-lo,
já que o que importa para o analista do discurso é o que foi dito. Os efeitos de sentido
vão além da intenção e do texto, considerando a existência de noções de sentido que não
são únicas e homogêneas, já que “a ideologia trabalha no terreno do não-intencional, ou
seja, não consciente nem voluntário” (MARTÍN-BARBERO, 2004, p. 55).
Desse modo, não se objetiva descobrir, no decurso desta pesquisa, quais foram
as intenções da Rede Globo e/ou do autor da novela Viver a Vida, Manoel Carlos, ao

36

Já se discorreu sobre a Rede Globo e o autor Manoel Carlos no final do capítulo 2.
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desenvolverem um discurso de estímulo aos sonhos de consumo do público. Mais
relevante do que isso é analisar as estratégias discursivas promovidas pela novela para
se apresentar ao público como uma vitrine de produtos e estilos de vida relacionados
aos bens de consumo, mesmo que a maioria desse público não esteja necessariamente
inserida nesse tipo de sociedade. Ou seja, para a análise dos capítulos da telenovela,
interessa conhecer as estratégias de incentivo ao consumo geradas na própria narrativa
de Viver a Vida, por meio, por exemplo, dos modelos de beleza e de moda difundidos,
dos diversos produtos usados pelos personagens e das idéias de glamour apresentadas
nos cenários. Parte-se da indagação elementar de Foucault (1986, p. 31) “como
apareceu um determinado enunciado e não outro em seu lugar?”, para se analisar os
efeitos de sentido gerados pelos diferentes enunciados veiculados na telenovela.

3.2 O discurso da mídia e a espetacularização social: a importância de se estudar a
produção de sentidos nos meios de comunicação de massa
Convém destacar a importância de se considerar a mídia como um rico objeto de
investigação na técnica de aplicação da análise do discurso. Ambos, mídia e análise do
discurso, têm como objeto de trabalho a rica e complexa produção social de sentidos,
daí a complementaridade entre os dois campos. Como argumenta Rose (2002, p. 345),
as representações midiáticas, mais que discursos, envolvem “um amálgama complexo
de texto, escrito ou falado, imagens visuais, e as várias técnicas para modular e
sequenciar a fala, as fotografias e a localização de ambas”.
Sabe-se que, atualmente, os discursos midiáticos são capazes de exercer
expressivas influências no cotidiano do público, já que a mídia produz e difunde
sentidos que caracterizam a contemporaneidade como a era das imagens espetaculares.
Vive-se em uma sociedade que se encontra inserida em um contexto mercadológico e
onde a cultura também se tornou comercial. “A cultura tornada integralmente
mercadoria deve também se tornar a mercadoria vedete da sociedade espetacular”
(DEBORD, 1997, p. 126). E nessa ligação entre espetáculo e vida social cotidiana, a
AD aparece como uma tentativa de explicação dos processos discursivos que embasam
a produção de sentidos (aqui especificamente interessa a produção exercida pela mídia)
em um determinado momento histórico de uma sociedade tornada “amante do
espetáculo”. Gregolin (2003) considera que essa produção de sentidos em prol da
sustentação da cultura do espetáculo se apresenta como um influente fato de discurso.
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Pensando a espetacularização da cultura como efeito do discurso, é
necessário tentar entender as práticas discursivas que a constroem, trabalhar
com a regularidade dos enunciados, com o conjunto das condições do seu
aparecimento. As relações entre a mídia e a cultura do espetáculo podem ser
observadas do interior do campo dos enunciados que dialogam em uma
sociedade; [...]. (GREGOLIN, 2003, p. 11-12)

Para Charaudeau (2006, p. 15), o discurso da época atual é marcado pela
interação entre informação, comunicação, (como fenômenos sociais), e as mídias,
(como suporte econômico, tecnológico e simbólico de produção e veiculação desses
fenômenos). Nesse sentido, cabe ao analista do discurso se debruçar sobre a lógica
simbólica de produção de sentidos exercida pela mídia, já que é a partir dela que os
indivíduos inseridos na cultura midiática (o público em geral) organizam suas relações
sociais e produzem suas identidades sociais em meio a um jogo relacional entre história,
discurso e memória.
Sendo assim, por que analisar o discurso midiático, se as mídias parecem
viver uma lógica comercial onde só haveria lugar para estudos econômicos,
tecnológicos ou de marketing? Seria para torná-las mais performáticas e
mais rentáveis nos mercados mundiais? É claro que a resposta é negativa
para quem acredita que, para além da economia e da tecnologia, há o
simbólico, essa máquina de fazer viver as comunidades sociais, que
manifesta a maneira como os indivíduos, seres coletivos, regulam o sentido
social ao construir sistemas de valores. (CHARAUDEAU, 2006, p. 17)

Os textos midiáticos em sua ampla diversidade (fotografias, textos falados ou
escritos, imagens em movimento, conteúdos virtuais etc.) cumprem a função de mediar
a relação entre o público e a realidade social em uma espécie de jogo de espelhos entre
espaço social e espaço midiático. “O que os textos da mídia oferecem não é a realidade,
mas uma construção que permite ao leitor produzir formas simbólicas de representação
da sua relação com a realidade concreta” (GREGOLIN, 2007, p. 16). Desse modo, a
mídia ocupa papel de destaque na constituição do imaginário social da
contemporaneidade, ao difundir uma representação da realidade a partir da constituição
do imaginário simbólico que reflete as características de uma sociedade, suas “visões de
mundo”: opiniões, preferências, demandas, sonhos etc.
Vem daí a importância de se considerar que a mídia, produtora de representações
simbólicas, está inserida em uma cultura do consumo e do espetáculo, já que a partir
dessa consideração é possível analisar a posição ideológica que “fala” através dos
discursos midiáticos produzidos em determinado contexto histórico-social. A memória
social passa, então, a ser constituída pelas produções midiáticas carregadas de
orientações ideológicas específicas.
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Nas nossas sociedades contemporâneas é por intermédio deles e somente por
eles [meios midiáticos] que o acontecimento marca a sua presença e não nos
pode evitar. [...] imprensa, rádio, imagens não agem apenas como meios dos
quais os acontecimentos seriam relativamente independentes, mas como a
própria condição de sua existência. A publicidade dá forma a sua própria
produção‟. (NORA, 1995, p. 181 apud BARBOSA, 2003, p. 116)

É assim que a história do presente torna-se a história contada pelos meios de
comunicação de massa e o acontecimento discursivo difundido pela mídia é, cada vez
mais, disponibilizado ao público sob a forma de acontecimento espetacular. Não basta
existir como fato, é necessário circular pela mídia e se tornar conhecido pela sociedade
para que o fato ganhe o status de acontecimento midiático e se torne um fato histórico.
3.2.1 Espetáculo e televisão: uma parceria que invade o cotidiano do público
Após contextualizar a participação dos meios de comunicação de massa na
produção de diversos efeitos de sentido na contemporaneidade, (efeitos de sentido estes
cada vez mais influenciados por tendências de consumo e pelo estímulo à
espetacularização da vida cotidiana), convém direcionar esse aspecto da discussão para
o veículo comunicativo (a televisão) que servirá de objeto de estudo da pesquisa do
Mestrado (a partir da análise de um de seus programas: a telenovela).
É fundamental ressaltar que o dispositivo, ou canal, utilizado para transmissão
de uma mensagem interfere no sentido produzido a partir da veiculação da mesma, ou
seja, a mensagem é formatada segundo os padrões do suporte comunicativo (rádio,
televisão, jornal, revista, cinema, Internet etc.) que a veicula. Charaudeau (2006, p. 106)
defende a existência de três grandes suportes midiáticos já consolidados: o rádio, a
televisão e a imprensa escrita. Cada um desses veículos possui características materiais
onde seus significantes mais expressivos se manifestam: a oralidade para o rádio, a
iconicidade e a gestualidade para a televisão e a escrituralidade para a imprensa.
No caso específico da televisão, sabe-se que o sentido da mensagem por ela
difundida depende da articulação entre dois sistemas significantes que possuem efeitos
sócio-discursivos específicos: a imagem e a palavra. E é a partir da junção entre esses
dois domínios, o visual e o oral, que a televisão consegue criar (e manter) o status de
eficaz meio de comunicação em familiarizar o público com seu conteúdo, dando a este a
impressão de que o discurso televisivo é o discurso “do real”. A partir dessa visão
ingênua (de que a televisão retrata a realidade tal como ela é), entretanto, desconsidera-
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se que são dois (e não apenas um) os elementos que constituem a teia do discurso
televisivo: as funções referenciais e ficcionais.
Como se sabe, a televisão é o domínio do visual e do som, lugar da
combinação de dois sistemas semiológicos, o da imagem e o da palavra.
Dessa combinação nasce um produto, talvez mais apto do que outros a
fabricar imaginário para o grande público, isto é, um espelho que devolve ao
público aquilo que é sua própria busca de descoberta do mundo. Mas,
diferentemente do cinema, a televisão está obrigada, por contrato, a dar
conta de uma determinada realidade. Assim sendo, ela não pode se
apresentar como máquina de fabricar ficção, mesmo que, afinal, seja isso
que ela produza. (CHARAUDEAU, 2006, p. 222-223)

É no discurso da televisão, portanto, que o espetáculo encontra terreno fértil para
se propagar e influenciar o público. A partir da junção entre a dramatização do discurso
oral e a “fidedignidade” do discurso visual, a televisão consegue promover uma
expressiva e recorrente teatralização do cotidiano, propagando

padrões de

comportamento que se convertem em mecanismos sustentadores de uma lógica
contemporânea marcada pela espetacularização e pelo incentivo ao consumo.
O espetáculo não é mero resultado, mas a forma do discurso da televisão: a
equivalência em imagens (signos) da história do mundo – sejam jornais,
telenovelas, ou programas esportivos – e da figuração dos objetos, ou seja,
da publicidade. [...] Essa é a percepção do mundo que impõe o espetáculoconsumo e do qual vive de uma maneira especializada a TV, pois nela como
em nenhuma outra a imagem garante a realidade, pois faz com que nós a
vejamos, e não só como dosificação, mas como articulação constitutiva, já
que o discurso da TV realiza é a encenação de um mundo recortável e
visível no espetáculo: um mundo feito à imagem da mercadoria. (MARTÍNBARBERO, 2004, p. 100-101)

Nesta parte da análise, reforça-se a importância de se considerar a aproximação
da AD com o campo de pesquisa da mídia, ressaltando que esta última é responsável
pela mediação de conhecimento, informação e entretenimento com os quais as pessoas
entram em contato diariamente. Nesse sentido, destaca-se, para este estudo, a mídia
televisiva como um dos meios de comunicação de massa mais populares do Brasil e por
ter em um de seus programas, a telenovela, um rentável produto consumido
maciçamente por milhões de pessoas todos os dias.
A intenção principal desta pesquisa é discutir as estratégias discursivas utilizadas
pela telenovela Viver a Vida na construção e divulgação de um discurso que enfatiza
práticas de consumo. Para isso, parte-se da análise da interdiscursividade utilizada pela
televisão (aqui interessa destacar mais especificamente a interdiscursividade da
telenovela com a publicidade), ou seja, as relações que o discurso da televisão
estabelece com outros discursos, como o literário, o político, o científico e o
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publicitário, já que “a televisão se caracteriza pela sua extraordinária capacidade de
absorção de outras linguagens, gêneros e textos [...]” (BALOGH, 2002, p. 36). E é
justamente a interferência do discurso publicitário na televisão que será focada e
analisada neste estudo. Convém reforçar que para a consideração desse diálogo entre os
discursos televisivo (narrativo da telenovela) e publicitário, o foco da pesquisa não será
a análise de exibições do chamado merchandising comercial nos capítulos da novela.
3.2.2 Um autor e várias vozes: considerações sobre a telenovela como uma “obra
aberta”
Sabe-se que os sentidos produzidos e difundidos no meio televisivo dependem
da articulação entre dois campos significantes: a imagem e a palavra. Por outro lado,
além do jogo semiológico que envolve esses dois elementos, o discurso televisivo pode
ser considerado, ao mesmo tempo, tanto referencial como ficcional, junção essa que
constitui a marca de dramatização da mídia televisiva. Para Charaudeau (2006) é em
meio a essa discussão acerca da constituição do discurso televisivo que surge o
questionamento sobre a autoria na televisão.
A imagem televisionada tem uma origem enunciativa múltipla com
finalidades de construção de um discurso ao mesmo tempo referencial e
ficcional, o que coloca um problema de responsabilidade jurídica: quem é o
autor de uma informação televisiva? Quem pode responsabilizar-se pelo
sentido que lhe é conferido? (CHARAUDEAU, 2006, p. 110)

Considerando mais diretamente a questão da autoria na telenovela, sabe-se que,
no Brasil, ela se difere de outros gêneros televisivos como minisséries e seriados, por
ser uma obra em processo, ou em aberto, em que a sinopse do enredo é aberta ao
público. Diferentemente de outros gêneros da ficção televisiva, a novela brasileira é
escrita ao mesmo tempo em que é exibida, tendo o público como uma espécie de realimentador da obra. Essa característica de se estabelecer uma espécie de diálogo entre
o autor (toda a sua equipe) e o público garante dinamismo ao gênero e fortalece a
identificação do telespectador com esse produto televisivo.
Sendo um trabalho de equipe, a telenovela busca, até certo ponto, atender às
exigências da audiência, ou seja, um dos produtos mais rentáveis da história da
televisão brasileira tem como uma espécie de co-autores a realidade e a sociedade. A
obra está sujeita ao julgamento do público e da crítica especializada para mudar
detalhes ou o caminho principal previsto na sinopse. Dessa forma, fica nítida a
limitação imposta pelo formato da televisão no processo de criação do autor da
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telenovela.
Vários tipos de feedback intervêm na produção do texto, e aí reside sem
dúvida a profunda singularidade desta forma de criação dramática. O
primeiro tipo de feedback vem dos institutos de sondagens e sobretudo da
divisão de análise e pesquisa da empresa Globo. Além disso, grupos de
telespectadores são regularmente convidados a dar sua opinião sobre o
roteiro, os personagens. Estas medidas das reações da opinião pública,
algumas realizadas segundo alta tecnicidade, são acompanhadas de uma
análise da volumosa correspondência enviada à emissora e ao autor. Este
último completa este feedback por seu próprio sistema de retorno, muito mais
artesanal, pessoal e cotidiano. (MATTELART & MATTELART, 1989, p.
68)

Vale ressaltar, por outro lado, que tal possibilidade de participação do público
não é democrática e totalmente eficaz, visto que a telenovela não estabelece um diálogo
contínuo com o telespectador, ou seja, ela fala “para o público” e não “com o público”,
havendo certo distanciamento entre enunciador e receptor.
O público tem realmente uma possibilidade de intervenção, porém isso não
configura co-autoria, uma vez que o autor e a emissora têm a palavra final.
[...] o fato é que o público interfere de certo modo na obra, atuando ao lado
daquele que escreve. Em muitos casos, o autor recusa essa monitoria, mas é
usual e corriqueiro que o texto seja escrito „ouvindo-se o público‟.
(NOGUEIRA, 2002, p. 77-78)

Outra observação a ser feita é que mais influente que a interferência da
audiência, é fato que a novela também é condicionada aos rigores do patrocinador, já
que a televisão opera regida por padrões comerciais, onde se busca atingir o maior
número de telespectadores no menor espaço de tempo possível. Mesmo assim, a
criatividade do autor e o seu domínio por um enredo bem amarrado e que emocione o
público ainda são essenciais na produção desse programa televisivo. Além disso, a
telenovela não é fruto de um criador isolado, já que a produção de um programa de teleficção é altamente complexa e envolve diversas categorias de profissionais, como
descreve Pallottini (1998):
Assim, o escritor apresenta o seu texto, uma síntese de tudo o que, em
matéria de eleição e opção, conseguiu realizar, a partir de uma proposta
estética, feita para atingir um objetivo. O dramaturgista, um analista de
textos, faz então o seu trabalho hermenêutico, de interpretação, que,
obviamente, é um trabalho analítico. Dessa relação dialética entre escritor e
dramaturgista surge um texto que é apresentado ao diretor. Este, depois de
fazer sua própria análise, proporá uma síntese de tudo o que até então foi
produzido. Essa proposta de síntese é encaminhada a um produtor e a um
diretor de arte; ambos farão, agora, suas próprias análises. [...] o diretor de
arte cuidará de sua própria análise, que incluirá a preparação (por
profissionais especializados) de cenografia, ambientação, indumentária,
maquiagem, construção de sets. Dessa última análise, enfim, resultará o
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trabalho de especialistas que farão sua própria síntese final, o programa
realizado. (PALLOTTINI, 1998, p. 198-199)

Além do fato de que o autor produz sua novela de acordo com os padrões
político-editoriais da emissora para o qual trabalha e em convergência com as demandas
do público, destaca-se ainda que o sentido do discurso exibido na telenovela (composto
por diálogos entre os personagens, pelas imagens, trilhas sonoras, cenários etc.) não é
controlado a priori pelo autor, já que é resultado da manifestação de outras vozes
discursivas que interferem na produção final dos efeitos de sentido de cada capítulo.
Foucault (1992) em sua obra “O que é um autor?” levanta a questão da função-autor e
defende que o autor agrupa diferentes vozes em seu discurso, não sendo, portanto,
origem daquilo que diz. E é a partir da cisão entre o que é o autor e o seu discurso que a
função autor se manifesta. Daí a defesa de Foucault de que o discurso derivado da
função autor é um discurso plural.
Seria tão falso procurar o autor no escritor real como no locutor fictício; a
função autor efetua-se na própria cisão - nessa divisão e nessa distância. [...]
de fato, todos os discursos que são providos da função autor comportam esta
pluralidade de „eus‟. (FOUCAULT, 1992, p.55)

Pegando como exemplo o objeto de análise desta pesquisa, entende-se que no
momento em que o autor da novela Viver a Vida, Manoel Carlos, escreve sua obra de
ficção, ele se depara com um entrecruzamento de “eus”, ou seja, de vozes ao mesmo
tempo subjetivas, diversas, contraditórias e complementares. Como ressalta MartínBarbero (2004), o que prevalece não é o “olhar” do diretor ou do autor de um programa
televisivo, por exemplo, mas sim o contexto sócio-ideológico que rege sua produção.
O que vemos na tela são imagens que resultam de outro olhar que lê e
escreve „para nós‟. E este olhar, o que fabrica as imagens, é bastante menos o
do olho – consciência – da câmara ou do diretor e mais o dispositivo social,
ideológico, que, enquanto conjunto de regras, enquanto código, materializa o
processo de produção que regula o processo de emissão. (MARTÍNBARBERO, 2004, p. 102)

Diante de diferentes discursos que constituem o indivíduo dia após dia, o autor
organiza esses enunciados e tece sua própria fala que é marcada por um conjunto de
signos que caracterizam determinado discurso como sendo oriundo de uma pessoa
ocupante de uma posição social e não de outra, por exemplo. Logo, todo discurso é
heterogêneo e o sujeito (no caso desta pesquisa, o autor da novela Viver a Vida) fala a
partir de uma “negociação inconsciente” com discursos pré-existentes, a partir da classe
social que ocupa, da profissão que exerce, do interesse político-editorial da emissora
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que veicula sua telenovela etc. O sujeito do enunciado não é, assim, fonte única e direta
daquilo que emite, mas sim resultado da articulação de discursos pré-existentes e
oriundos de determinadas referências ideológicas.
É nesse sentido que Bakhtin (1979) defende a existência da homogeneidade nos
discursos produzidos no interior de determinado grupo social (por exemplo, o grupo que
trabalha na produção de programas televisivos). Assim, o discurso é expresso por meio
do “local social” de quem o profere. A análise discursiva dos capítulos da novela vai
possibilitar, desse modo, identificar qual a posição de classe (ideológica) do enunciador.
É justamente por isso que sujeito e diferentes produções de sentido são elementos que
ocupam posição de destaque no cenário da AD.
Logo, todo discurso é ideológico, uma vez que é determinado por fatores
sociais. Consequentemente, ninguém diz o que quer, quando quer, mas o que
é permitido dizer numa dada situação social. [...] Por isso, é preciso, lançar
sobre esse discurso, um olhar plural, cuja trajetória extrapole o nível da
superfície textual e evidencie o diálogo com o Outro: outros textos, outros
discursos. (LEITE, 2001, p. 206)

Mais que escrever uma telenovela para simplesmente entreter ou distrair o
telespectador, Manoel Carlos e toda a equipe de produção (em suas posições de
falantes) objetivam passar mensagens sobre temas específicos e, sobretudo, persuadir
seu interlocutor (o telespectador), o fazendo acreditar em determinados fatos, adotar
opiniões específicas e até mesmo interferindo nos seus hábitos e sonhos de consumo.
Trata-se do recurso do discurso persuasivo, que segundo Citelli (2002, p. 69) estimula
as emoções e reações do interlocutor: “O discurso persuasivo, ao contrário, quer levarnos a conclusões definitivas; prescreve-nos o que devemos desejar, compreender, temer,
querer e não querer”.
Tem-se aqui também uma forma do autor e sua equipe e, sobretudo, da Rede
Globo manifestarem diferentes formas de poder (entre eles o poder de persuasão, de
convencimento) por meio de seu discurso, que mais que linguagem envolve relações de
poder, uma vez que “se o discurso é poder, é porque produz, e produz porque nele há
matéria e há trabalho, e não só signos, estruturas de significação” (MARTÍNBARBERO, 2004, p. 69). Ainda segundo este autor, o discurso (com destaque, nesta
pesquisa, para o discurso televisivo e, sobretudo, o da telenovela) tem implicações
sociais e ajuda a organizar a sociedade. Um grupo específico e, quase sempre, pequeno
tem o direito e o poder de falar, de se manifestar e assim o faz sobre assuntos restritos.
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O discurso é poder, lugar de uma luta específica pelo poder. E essa luta faz
parte de suas condições de produção e de circulação. De maneira que estudar
as regras do engendrar do discursivo é estudar regras e relações de poder. Isto
é, não se trata só de que o poder utilize o discurso como arma, como sofisma,
como chantagem, mas de que o discurso faz parte constitutiva dessa trama de
violência, de controle e de luta que constitui a prática do poder. [...] a melhor
prova disso é que o poder tem reclamado sempre o controle da linguagem e
dos discursos. (MARTÍN-BARBERO, 2004, p. 70-71).

Dessa forma, o autor faz opções (e tem interesses) ao enfatizar, por exemplo, o
estilo de vida das camadas médias e altas do Rio de Janeiro, dando pouco (ou quase
nenhum) destaque para o chamado núcleo de personagens pobres no enredo da novela.
Essa seria uma forma de superestimar o poder de consumo do telespectador? De
discriminar o público com base na divisão de regiões geográficas? Para a AD, tal
omissão (a quase inexistência de personagens de classes sociais mais pobres) se
apresenta como extremamente significativa já que a análise do não-dito (não-escrito,
não mostrado) pode revelar diferentes efeitos de sentido produzidos a partir de
determinado discurso.
Interessa ao analista do discurso da novela considerar o discurso dito e os
diferentes modos desse dizer, mas também se debruçar sobre o que não foi dito, mas
que possui significado relevante. A esse respeito, Orlandi (2005) ressalta que convém
estabelecer critérios de análise para se considerar apenas o não-dito que pode trazer
revelações importantes ao objeto de estudo.
Esta é uma questão de método: partimos do dizer, de suas condições e da
relação com a memória, com o saber discursivo para delinearmos as
margens no não-dito que faz os contornos do dito significativamente. Não é
tudo que não foi dito, é só o não dito relevante para aquela situação
significativa. (ORLANDI, 2005, p. 83)

No caso desta pesquisa, se torna conveniente enriquecer o estudo da relação
entre o discurso da telenovela e o retrato de uma sociedade de consumo, observando que
para tal objetivo, o autor, a equipe de produção e a emissora constroem um cenário mais
elitista com uma abordagem tímida (e quase nula) da pobreza.

3.3 Imagens midiáticas: a eficácia da repetição
Tão relevante quanto discorrer sobre os jogos de interpretação que envolvem a
análise do discurso televisivo, é considerar outro elemento semiológico que integra a
mensagem da TV: a imagem. Barthes (1999) defendeu a interdependência entre palavra
e imagem, como referentes discursivos autônomos e, ao mesmo tempo, “conectados” no
processo de constituição da significação. Nesse sentido, iniciam-se, nesta pesquisa,

117
algumas considerações resumidas acerca de alguns fundamentos da análise semiótica
como método científico de estudo dos signos, elementos estes que, mais que a fala e a
escrita, envolvem as imagens e as manifestações de sentido que daí podem ser
depreendidas. Inicialmente, a fim de explicitar de modo mais direto o direcionamento a
ser adotado, optou-se por ter como principal referente de análise semiótica da televisão
a obra de Jost (2004), “Seis lições sobre televisão”, que faz uma leitura semiótica dos
meios audiovisuais e onde se considera os textos, ou programas televisivos, como
objetos semióticos complexos (p. 29). Para a análise em si das cenas escolhidas da
novela considera-se o método de Rose (2002) em sua publicação “Análise de imagens
em movimento”. Entretanto, antes de adentrar na estrutura teórica da análise imagética
da televisão, convém lançar algumas reflexões sobre o papel influente da imagem na
constituição das mensagens midiáticas como um todo.
Pelo seu aspecto impactante de “encher os olhos” do receptor e estimular seu
imaginário, a imagem midiática, sobretudo a televisiva, a cinematográfica e a
fotográfica, adquiriu influência decisiva sobre o comportamento do público. Segundo
Joly (2003), comparada ao discurso oral, a imagem tem maior capacidade de ativar a
memória de quem recebe tal mensagem, exercendo, assim, grande influência sobre suas
ações. Tem-se uma espécie de prevalência da forma (da imagem) em relação ao
conteúdo (do discurso oral e/ou escrito).
A suposta influência das imagens televisivas nos nossos comportamentos
seria, pois: - levar-nos a comprar (comportamento provocado pela lembrança
das imagens publicitárias); - levar-nos a votar (as emissões políticas, as
campanhas eleitorais); - modelar o nosso pensamento num pensamento
„único‟ (o telejornal, as revistas); – por fim, incitar, particularmente a
juventude, à violência, ao roubo, ao crime ou ao deboche (os filmes, as
séries). (JOLY, 2003, p. 206-207)

Convém ressaltar que, não se considera, neste estudo, que as imagens sejam
manipuladoras e o receptor um membro meramente passivo no processo
comunicativo37. Tal discussão insere-se em um contexto evidenciado como “sociedade
da imagem” que constitui o cotidiano dos indivíduos e estende o poder espetacular das
imagens midiáticas ao dia-a-dia do público. Trata-se de um jogo de interpretação pelo
qual além de condicionadas à memória, as imagens são submetidas também às
expectativas, desejos, dúvidas e medos dos componentes do público. Nesse processo de
articulação, uma mídia complementa a outra (por exemplo, as fotografias dos atores na
37

Fala-se em processo, e não em etapa, já que esta última pressupõe a relação entre um emissor que
difunde para um receptor que simplesmente recebe, ou aceita, não interagindo com o emissor

118
revista – ou de produtos utilizados por eles durante as cenas - reforçam os valores
simbólicos que as imagens televisivas tentam passar durante a exibição dos capítulos da
novela) e a repetição se constitui como procedimento fundamental no processo de
captação daquele conteúdo no imaginário e, sobretudo, na memória do público, já que
“o prazer provocado é assim o da repetição, do reconhecimento, do „mais uma vez‟”
(JOLY, 2003, p. 208).
Como saber o que recordamos das imagens mediáticas? Pode pensar-se, sem
se ir demasiado longe, que recordamos principalmente aquilo que se repete;
por outras palavras, as diferentes formas, os procedimentos, a freqüência das
imagens e os diferentes „campos‟ da repetição na televisão. (JOLY, 2003, p.
203)

Desse modo, a prática da repetição é proporcional ao índice de importância dado
a determinada temática como, por exemplo, a aparição de atividades relacionadas à
exibição de uma sociedade de consumo que acompanham grande parte do enredo da
telenovela Viver a Vida. Aproveitando a menção sobre a análise de imagens, apresentase resumidamente, a seguir, determinados conceitos que ajudarão na análise de algumas
cenas selecionadas da telenovela Viver a Vida, partindo do suporte metodológico da
análise do discurso (já comentada neste trabalho) e da análise semiótica (a ser resumida
a seguir).
A semiótica se ocupa da análise da produção de sentidos realizada por meio da
linguagem no ambiente social, fazendo do signo e do texto uma espécie de ponte para se
referir à realidade (signo e texto são considerados os dois conceitos-chave da
semiótica). Por signo, entende-se todo símbolo que representa uma ideia, um objeto, um
enunciado, uma pessoa etc. Sabe-se que todas as representações e manifestações
emitidas por meio da linguagem (seja ela visual, sonora, oral, audiovisual) estão
inseridas em um processo de significação que envolve dois elementos: o significante,
que se refere à materialidade do signo, como a palavra ou uma fotografia, por exemplo;
e o significado, que envolve o plano do conteúdo (e não o da expressão, como o
significante), ou seja, refere-se a uma representação psíquica sobre algo capaz de
produzir diferentes efeitos de sentido.
Desse modo, conclui-se que o significado vai além do significante, dando
suporte às interpretações. E como produto da relação entre significado e significante,
tem-se o signo, que representa uma parcela da realidade a ser percebida e interpretada.
Todos nós conhecemos os signos e nos referimos sempre a eles quando
falamos de significado ou significação. Ou seja, tudo o que é signo quer dizer

119
algo, tem um significado. Temos de admitir que tudo tem significado, mesmo
quando não sabemos dizer qual é. Portanto, tudo é signo. (IASBECK, 2009,
p. 194)

Em relação ao texto, pode-se dizer que este envolve o “ambiente do signo”
(IASBECK, 2009, p. 194), ou seja, o texto reúne o fundamento do signo, as marcas que
ele carrega do objeto representado e os demais signos que o interpretam.
Isso nos leva a concluir que todo sinal (signo) contém de forma condensada
uma série de outros sinais (também signos) capazes de dar consistência à
representação da realidade. Essa consistência pode aparecer de forma ubíqua
ou ambígua, o que não desmerece nem descaracteriza a autenticidade
representativa do signo. (IASBECK, 2009, p. 194-195)

Feitas tais considerações acerca dos elementos-chave da semiótica (texto e
signo), ressalta-se que o estudo semiótico pode ser dividido em duas correntes
principais: a semiótica norte-americana, desenvolvida pelo filósofo e lógico Charles
Peirce, que propôs uma abordagem lógica e cognitiva, mais distante das teorias da
linguagem; e a semiótica de linha francesa ou europeia, oriunda dos estudos linguísticos
de Saussure e de seu entendimento de língua como instituição social. Pretende-se, pela
semiótica europeia, analisar a constituição de significações a partir das relações
estabelecidas entre o texto e o contexto, e entre a denotação (sentido literal de um
discurso ou narrativa) e a conotação (sentido figurado ou uma espécie de significado
secundário que é agregado ao significante por meio das construções sociais, históricas,
ideológicas etc.).
A semiótica francesa contribui, portanto, com mais uma ferramenta para se
compreender e ver a comunicação, permitindo observar e descrever
rigorosamente diversos fenômenos do sentido, como a geratividade, as
combinações sêmicas profundas, as estruturas narrativas, os temas e as
figuras, as estratégias enunciativas, a transtextualidade etc. - em suma, a
análise interna dos discursos, a da dimensão interdiscursiva e a das
construções simbólicas de interação social. (CODATO, 2009, p. 208)

Interessa, portanto, desvendar o “jogo” de relações que estabelece sentidos
diversos por meio da análise de uma mensagem imagética (a partir do estudo das
práticas significantes ali manifestadas), reconhecendo que a exploração do objeto
escolhido (algumas cenas de Viver a Vida) pode levar a conclusões inesperadas, e nãodefinitivas, diante da complexidade que o método semiótico pode envolver, durante a
realização da pesquisa, visto que
trabalhar semioticamente um objeto de pesquisa significa relacioná-lo com o
maior e o mais significativo número de natureza de possibilidades que ele
comporta, buscando compreendê-lo em movimento, dinâmico e operante,
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ainda que tais relações possam, eventualmente, estabelecer paradoxos
incontornáveis. (IASBECK, 2009, p. 203)

Outra consideração relevante para o estudo semiótico é a análise da mensagem
por meio da produção de sentidos oriunda da relação estabelecida entre emissão e
recepção, ou seja, parte-se da constituição de significados a partir da alteridade (relação
do “eu” com o “outro”).
Hoje podemos constatar que o outro tem assumido importância crescente na
sociedade: o consumidor ganhou mais força com uma lei que o protege
contra os descuidos do fornecedor, o telespectador define a sequência da
novela na televisão, o povo fiscaliza o poder público e exige respostas, enfim,
o mundo está muito mais voltado para o adverso, ainda que essa relação não
seja, necessariamente, belicosa. Tudo isso é também uma realidade
semiótica, porque não se admite que uma decisão unilateral seja responsável
pela produção de sentido que gera e explica a realidade. (IASBECK, 2009, p.
201)

Portanto, ao se analisar algumas cenas da novela Viver a Vida, mesmo que não
seja feita pesquisa de recepção com parcela do público, o ponto de vista de tal grupo é
colocado em questão, na medida em que parte-se dos enunciados dos capítulos, para ir
além deles, promovendo um jogo de desconstrução e re-construção do discurso da
telenovela a partir dos efeitos que ele pode gerar no telespectador (principalmente, o
efeito de retratar e promover uma sociedade de consumo). Nesse sentido, a própria
pesquisadora de Mestrado se coloca no lugar de componente do público para avaliar as
diferentes significações oriundas do discurso da novela em questão. Coloca-se, assim,
em evidência a relevância da percepção, segundo descreve Santaella (2000), como um
ato de compreender além daquilo que se pode ver, assumindo a postura de interpretante
que ativa diversos sentidos sensoriais no processo de interpretação do objeto.
3.3.1 Mundo televisivo: um festival de imagens e de “promessas”
Conforme já discutido, o processo de produção de sentidos promovido pela
televisão vai além do discurso falado, envolvendo, de modo especial, o discurso
imagético, ou mais precisamente, a articulação entre estes dois níveis semânticos. Desse
modo, Rose (2002) refuta a noção de que a televisão seria simplesmente uma espécie de
“rádio com imagens”.
É a televisão igual a um rádio com figuras? Diria que não. Além do fato de
que o próprio rádio não é simples, os meios audiovisuais são um amálgama
complexo de sentidos, imagens, técnicas, composição de cenas, sequência de
cenas e muito mais. É, portanto, indispensável levar essa complexidade em
consideração, quando se empreende uma análise de seu conteúdo e estrutura.
(ROSE, 2002, p. 343)
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A mídia televisiva constrói sua própria dramatização do mundo, uma espécie de
ficcionalização das “cenas do cotidiano”, que são contempladas pelo telespectador em
um curto espaço de tempo (o período de transmissão pré-estabelecido pela emissora
e/ou pelo programa) e sob o viés de representação ou de “retrato” da realidade. No caso
da telenovela, por exemplo, diferentes são os procedimentos a serem empregados para
dirigir a filmagem e a montagem, segundo determinados roteiros de tomadas de cenas,
de enquadramentos e de combinação entre planos e sequências, de modo a garantir o
ritmo “costurado” e atraente da dramatização exposta em cada capítulo.
Para Charaudeau (2006, p. 225-226), a imagem televisiva pode ser empregada
com o intuito de alcançar três tipos de funcionalidades: designação, figuração e
visualização. A designação consiste em tentar colocar o telespectador em contato direto,
aparentemente sem interferência, com o fato ocorrido, em uma espécie de participação
autêntica com a realidade ali retratada. Por visualização, entende-se o processo de
representação por meio de suportes tecnológicos, como gráficos e cenas virtuais, para
facilitar o entendimento do público acerca de determinado assunto, do qual ele já possui
conhecimento prévio. Por tais descrições, pode-se concluir que tanto a designação,
como a visualização são estratégias comumente utilizadas nos telejornais, por exemplo.
Já a outra função definida por Charaudeau é a mais relevante neste estudo por se
referir a um processo de reconstituição do mundo exterior por meio da simulação
televisiva. A figuração, que coloca em evidência o caráter de verossimilhança, pode ser
enquadrada no perfil de veiculação de imagens apresentado nas telenovelas, onde se
busca fazer com que o público se identifique com as cenas mostradas e as localize como
uma própria extensão do seu cotidiano.
O sujeito que olha só pode perceber esse mundo reconstituído por analogia
com uma certa experiência e conhecimento de mundo, projetando-se nele.
Aqui, trata-se realmente de uma analogia, não como decalque da realidade,
mas como construção-representação de um certo imaginário da realidade.
(CHARAUDEAU, 2006, p. 225-226)

Segundo Jost (2004), a esse “universo da ficção” (marcado, segundo
Charaudeau, pela figuração e verossimilhança) pertencem os filmes, as telenovelas e os
seriados, que estabelecem uma espécie de ponte entre o mundo imaginário a que se
referem e o mundo cotidiano do qual o público faz parte. Nesse sentido, “uma novela
pode ser percebida tanto como uma ficção, como também uma peça que trata dos
documentos da tela, isto é, como um documento sobre a realidade” (JOST, 2004, p. 28).
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Portanto, falar em ficção, sobretudo a televisiva, não significa se referir a um enredo
baseado na falsidade ou na mentira, e sim considerar uma abordagem que “transporte” o
telespectador a ações, objetos e personagens que resgatam a fantasia e o ilusório, mas
sem deixar de apresentar coerência com as “regras” que regulam a realidade.
Ainda que o mundo da ficção mais ou menos se pareça com o nosso, a gente
poderia dizer que ele não lhe deve nada. O autor é livre para inventar, e nós
lhe concedemos essa liberdade. [...] tudo o que nós lhe pedimos é não mudar
as regras a cada dois minutos! Se ele as observa, nós aceitamos crer em tudo
o que ele conta. (JOST, 2004, p. 37)

Para o autor, entre ficção e realidade está localizado o fingimento38 que tenta
enganar o público “vendendo” (ou mostrando) algo como se fosse a realidade. Já a
ficção deixa claro que aquele universo retratado é inventado, mas apresenta certa
semelhança com a verdade (verossimilhança). Portanto, longe da concepção de que uma
imagem sempre é ficcional, (por se tratar de uma representação que interpreta, e não
reflete fielmente, o mundo real), Jost propõe uma nova abordagem que não coloque em
um embate maniqueísta: de um lado, a ficção (representação imagética) e de outro, a
realidade.
Já é tempo de substituir a oposição radical realidade/ficção por uma
terminologia mais leve que ajude a adaptar nosso próprio discurso descrição
dos relatos midiáticos que conhecemos. [...] do mesmo modo que a referência
à realidade nunca pode ser constante numa ficção sob pena de lhe fazer
perder seu estatuto de ficção (a proveito do de documento, de testemunho ou
de diário íntimo), a ficção mais inventiva jamais pode criar um mundo que
nada deveria ao nosso. [...] é próprio da ficção sempre nos colocar em
presença de dois mundos: um inventado; o outro, o nosso, que lhe serve de
fundamento ontológico, já que pode proporcionar ao leitor ou ao espectador
as entidades em relação às quais ele pode julgar a invenção. (JOST, 2004, p.
104-105-106)

É a partir dessa noção de que é preciso haver coerência entre os mundos real e
imaginário que se entra na questão da importância de se fidelizar o público, tornando o
programa televisivo mais fidedigno e atrativo às exigências da audiência. Jost (2004)
discorre sobre as noções de contrato e de promessa (esta última quando se trata de um
público de massa, em grandes proporções, com o qual não é possível estabelecer o
“contrato”). Tais conceitos de contrato e de promessa interessam a analistas do discurso
e a semioticistas por abordarem os modos de leitura que a comunicação televisual pode
apresentar, tanto a partir da própria estrutura e conteúdo do programa, quanto a partir da
interpretação, ou reconhecimento, feitos pelo receptor.
38

No sentido de simulação, hipocrisia e dissimulação. Do termo fingire.
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Desse modo, a noção de contrato, mais que a difusão do texto midiático, envolve
a relação entre emissão e recepção, podendo, inclusive, ser aplicada à comunicação nãoverbal. Para Jost, uma das “cláusulas” desse contrato televisivo, associada ao interesse
de dar ao público o que ele quer, é justamente a cláusula do espetáculo, fornecido pelas
imagens televisivas. E quando é necessário atingir um público de grandes proporções e
disperso geograficamente, o autor passa do contrato para a promessa, ao se referir às
propostas dos conteúdos de cada programa televisivo, como, por exemplo, a “promessa”
de uma telenovela de relaxar e distrair o telespectador. Nesse sentido, televisão e
publicidade se aproximam e cabe ao público assumir papel ativo de interpretante em
relação ao que consome na mídia.
A lógica da promessa é bastante próxima da lógica publicitária. [...] não
obstante, a televisão funciona num sistema publicitário; ela é, em todas as
suas partes, publicitária. A publicidade opera como um sistema de promessa,
seja essa promessa material, seja ela simbólica. A promessa é manipulatória
se o telespectador não desempenhar o seu próprio papel. (JOST, 2004, p. 19)

Desse modo, interessa ao telespectador submeter ao que assiste, por exemplo,
um capítulo da telenovela, a uma espécie de “teste” para delimitar as fronteiras, o
fazendo se questionar se tal conteúdo (discursos e imagens) além da essência fictícia,
também remete ao mundo do qual ele faz parte, ou seja, se há convergência com seu
próprio cotidiano (e se, naquele contexto, tal convergência se faz necessária).

3.4 Para a escolha da amostra prioriza-se, em vez de quantidade, a pertinência dos
dados selecionados
Após definir o objeto de análise, a telenovela Viver a Vida, desenvolver extensa
problematização teórica acerca das categorias temáticas que norteiam a pesquisa
(quadro teórico de referência) e apresentar as particularidades das operações
metodológicas a serem executadas na etapa analítica, chega-se à última fase do estudo, a
pesquisa de campo, que será antecedida pela apresentação da amostragem e do método
de análise a ser empregado.
É fato que a novela escolhida pode ser estudada a partir de diversas perspectivas
de análise, de acordo com a seleção da amostra (quais capítulos ou cenas devem ser
escolhidos?) e a interpretação desta, a partir da qual se dará maior atenção a um aspecto
da trama (o retrato de uma sociedade de consumo) e não a outro. Logo, a escolha da
amostragem dentro de um amplo universo de pesquisa (no caso, uma telenovela
constituída por diversas tramas paralelas, grande número de personagens e de cenários,

124
e exibida ao longo de oito meses) deve ser delimitada por determinados critérios, uma
vez que o objeto de análise se apresenta como amplo e complexo.
As telenovelas sofreram mudanças e adaptações até chegarem ao formato
com que se apresentam atualmente. Sua estrutura é bem mais complexa do
que parece e pouco se relaciona com a do cinema. Uma telenovela
contemporânea trabalha com várias tramas ao mesmo tempo. (SADEK, 2008,
p. 47)

Após acompanhar todos os capítulos de Viver a Vida e realizar a pesquisa teórica
que compõe os dois primeiros capítulos da pesquisa e parte do terceiro, é possível
definir uma seleção intencional da amostra, ou seja, chega-se a algumas decisões sobre
a escolha do material empírico a ser estudado e testado, a partir da formulação das
hipóteses de pesquisa pré-estabelecidas. A priori, optou-se por analisar os capítulos,
seguindo o seguinte critério de escolha da amostragem: a partir do dia 14 de outubro
(quando a novela completou um mês de exibição), faz-se a análise de um capítulo por
mês (destacando-se algumas cenas e não o capítulo todo), seguindo o cuidado de se
analisar o capítulo da data em que a novela completa mais um mês de exibição39.
Entretanto, a partir do acompanhamento diário da telenovela, surgiu a
necessidade de se optar também por enfatizar na análise cenas de alguns personagens da
trama que têm suas histórias vinculadas (cada um a sua maneira) com a temática do
consumo, mesmo que tais cenas não tenham sido apresentadas nas datas definidas acima
(a cada mês de exibição da novela). A escolha de tais personagens (descritas a seguir), e
não de outras, vai de encontro com a proposta de estudar o retrato de uma sociedade de
consumo, a partir do que se definiu teoricamente, no primeiro capítulo, como sendo
representações que aludem a esse contexto. Dessa forma, três personagens foram
escolhidas, entendendo que quando se estuda um universo complexo, como o de um
programa televisivo exibido diariamente ao longo de oito meses, o estreitamento da
amostra pode ajudar, sendo que tal decisão afetará todo o restante da análise.
Todo passo, no processo de análise de materiais audiovisuais, envolve
transladar. E cada translado implica em decisões e escolhas. Existirão sempre
alternativas viáveis às escolhas concretas feitas, e o que é deixado fora é tão
importante quanto o que está presente. A escolha, dentro de um campo
múltiplo, é especialmente importante quando se analisa um meio complexo
onde a translação irá, normalmente, tomar a forma de simplificação. (ROSE,
2002, p. 343-344)

Detalha-se, a seguir, os perfis das três personagens a serem analisadas com mais
detalhes. Helena, interpretada por Taís Araújo, é a primeira protagonista negra de uma
39

Se a data da análise do capítulo cair em um domingo, analisa-se o dia seguinte.
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novela das 21 horas (horário nobre) da Rede Globo. A personagem levou ao público o
glamour e a elegância do “mundo da moda”. No início da trama, Helena é apresentada
como uma modelo de renome internacional que está no auge da carreira, com quase 30
anos de idade, demonstrando notável estabilidade financeira. Em seguida, ela se casa
com Marcos, interpretado por José Mayer, que é um rico empresário do ramo de
turismo e com quase o dobro da sua idade. Apesar de abandonar os desfiles após se
casar (ela só retoma no final da novela, já divorciada), Helena foi escolhida como uma
personagem de destaque para este estudo por retratar, principalmente em seu figurino,
mas também por meio da mansão onde mora, por exemplo, um estilo que pode ter sido
empregado para encantar os telespectadores, em especial as telespectadoras,
influenciando inclusive na maneira destas se vestirem.
A segunda e terceira personagens analisadas, Betina e Cida, compõem o mesmo
núcleo da novela. É na casa de Betina e Gustavo onde trabalha Cida. Betina,
interpretada por Letícia Spiller, é uma mulher bonita, jovem e totalmente dependente
financeiramente do marido. Sua rotina se resume em ir à academia, (onde mantém uma
paquera com um “jovem bonitão”) e fazer compras com as amigas, ou com a jovem
filha, Clarisse. O marido de Betina, Gustavo, (vivido por Marcello Airoldi), é advogado
e administra as empresas de Marcos (que forma o casal protagonista com Helena). Cida,
interpretada pela atriz Thaíssa Carvalho, é uma empregada doméstica que se deslumbra
com a possibilidade de adquirir bens de consumo os quais nunca teve acesso, como
televisão de LCD, Mp3 e lingeries caras. Para isso, ela começa a chantagear o patrão
Gustavo, um mulherengo incorrigível, que foi flagrado pela empregada aos beijos com a
prima de Betina, a jornalista Malu Trindade.
Considera-se que, com esta escolha dos objetos de análise a partir das três
personagens acima descritas, é possível fazer uma abordagem que inclua uma mulher
rica que esbanja práticas consumistas e retrata a elegância do mundo da moda em pleno
horário nobre na televisão (Helena), uma mulher de classe baixa que se deslumbra com
a possibilidade de realizar seus sonhos de consumo (Cida), ao se espelhar no
esbanjamento promovido pela patroa (Betina). Desse modo, além de analisar algumas
cenas dos capítulos, seguindo a periodicidade mensal, considera-se pertinente também
estreitar o universo de pesquisa, a partir da procura pela participação das três
personagens acima descritas, sem deixar, entretanto, de apresentar um panorama geral
das personagens e cenários que ambientam a história da novela como um todo.
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3.4.1 Noções iniciais sobre a seleção, transcrição e interpretação dos dados de Viver
a Vida
Definida a seleção da amostragem, convém reforçar que a pesquisa parte do que
Rose (2002, p. 346) chama de “um tópico de interesse apresentado”. Tendo escolhido a
telenovela Viver a Vida e o chamado horário nobre para o estudo, define-se tal tópico
mencionado pela autora como sendo a temática da sociedade de consumo (como esta é
apresentada, reforçada e “vendida” ao público?). Assume-se, ainda, que as personagens
escolhidas para nortear o estudo e as datas das cenas dos capítulos que serão analisadas
interferem diretamente no resultado a ser obtido ao final da pesquisa, já que tais
escolhas se basearam, sobretudo, no intuito de atingir os objetivos e testar as hipóteses
previamente estabelecidos.
Ao se debruçar sobre o estudo de um material televisivo, não se intenciona
realizar uma transcrição dotada de uma verdade única e inquestionável sobre a
telenovela analisada. Parte-se das reflexões teóricas já realizadas e do método de
transcrição de material audiovisual proposto por Rose (2002), para se definir quais
aspectos serão relevantes na seleção, transcrição e interpretação das cenas escolhidas.
As duas dimensões discursivas que compõem a linguagem televisiva serão
consideradas: visual e verbal, observando que, em televisão, normalmente o texto
“casa” com a imagem, mas que, quando isso não ocorre, é fator relevante a ser
considerado. Juntos, os conteúdos visual e verbal serão rico objeto de análise em busca
de representações discursivas da cultura de consumo.
Definidos tais procedimentos, Rose (2002) descreve como deve ser realizada a
transcrição:
À luz dessas escolhas, o material foi selecionado, registrado e transcrito. A
transcrição é feita em duas colunas [...] A coluna da esquerda descreve o
aspecto visual da história, nos termos propostos acima, e a da direita é uma
transcrição literal do material verbal. (ROSE, 2002, p. 350)

Ressalta-se que quando se fala em “transcrição literal”, não necessariamente se
propõe a realizar uma transcrição absolutamente rigorosa, mas sim priorizando o
conteúdo semântico que remeta ao tópico principal que norteia a pesquisa (sociedade de
consumo). Desse modo, “a finalidade da transcrição é gerar um conjunto de dados que
se preste a uma análise cuidadosa e a uma codificação. Ela translada e simplifica a
imagem complexa da tela” (ROSE, 2002, p. 348).
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3.4.2 Transcrição de cenas da telenovela Viver a Vida
3.4.2.1 Gravação mensal
Capítulo 14/10 – quarta-feira
TEMPO

DIMENSÃO VISUAL

DIMENSÃO VERBAL
CARLOS: Começou cedo hoje,
hein?
BETINA: Ah! Se eu não
enfrento essa academia logo
cedo, assim que eu saio da cama,
eu fico com preguiça.

21:25

Cena
de
academia
bem
equipada,
aparelhos
novos.
Betina faz exercícios para os
braços.

CARLOS: Eu sempre fico com
remorso quando não aproveito o
dia.
BETINA: Depende do que se
entende por aproveitar o dia ne?
Passar o dia inteiro na cama
também
pode
ser
muito
prazeroso.
CARLOS: Muito prazeroso.

21:55

Betina para o exercício, faz cara
de assustada e começa a
gesticular.

BETINA: Ah! Por favor, não me
leve a mal. Eu só quis dizer que
passar o dia inteiro na cama,
lendo um bom livro ou
assistindo um bom filme na
televisão pode ser uma forma de
aproveitar o dia também.
CARLOS: Foi o que eu pensei
que vc tivesse dito.
[...]

22:30

22:46

Betina tenta, em vão, acionar o
alarme do carro para sair do
estacionamento da academia.
Carlos chega.

Aparece
a
imagem
do
estacionamento,
mostrando
diversos carros novos, alguns
com aparência de não serem
nacionais.

CARLOS: Posso ajudar?
BETINA: É algum problema
com o controle do carro. Não tá
funcionando.
CARLOS: Tem certeza que esse
carro é seu?
BETINA: [Risos]. Tenho. Por
quê?
CARLOS: Pelo controle, não
será aquele ali?

22:57

Alarme do carro de Betina é
acionado
e
ela
fica
absolutamente sem graça.
Em seguida, ela vai embora
rápido.

BETINA: Ai, meu Deus do céu.
Hoje é meu dia de pateta, viu?
Desculpa. É que eu ando muito
distraída.
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[Cena é encerrada com o toque
de música romântica].

33:36

Cena em que Marcos (casado
recentemente com Helena) e seu
advogado, Gustavo (marido de
Betina) saem de Búzios no
helicóptero particular de Marcos
rumo ao Rio de Janeiro.

[Ao som da música “Surround
Me With Your Love” - “Me
cerque com seu amor”].

Cenas de paisagens de Búzios.
[Essa é uma viagem rotineira no
cotidiano de Marcos e seu
advogado].
Início de cena, mostrando a
piscina da mansão onde Marcos
e Helena (recém-casados) irão
morar sozinhos.
01:10:37

Helena (modelo internacional) e
Osmar (dono da produtora de
moda) conversam sobre o novo
contrato internacional assinado
por ela, pelo qual fará desfile em
Petra, na Jordânia (considerado
uma das novas Sete Maravilhas
do mundo).

OSMAR: Agora me diz uma
coisa só pra matar minha
curiosidade, Helena. Como é que
você e o Marcos vão viver numa
casa dessas, imensa desse jeito,
onde uma pessoa pode se perder
aqui dentro?
HELENA: Mas é bom. Sabia
que essa casa é boa? Sabe pra
quê? Pra quando mulher e
marido brigam. Meu amor,
podem ficar um sem olhar pra
cara do outro dias e dias. As
vantagens da casa grande...

01:11:58

Osmar anda pela mansão, que
está sem móveis, já que toda a
decoração será trocada, pois
Marcos morava lá com sua exmulher e suas filhas.

OSMAR: O que a gente vai
trocar aqui?
HELENA: Tudo! Nada tem a
minha cara.

[A mansão tem janelas grandes
de vidro, escadas e colunas que
dão um aspecto suntuoso ao
ambiente].

Comentários sobre o uso de imagens como importantes estímulos visuais:
Baseando-se em cenas como a que Marcos e seu advogado viajam de Búzios até
a capital do Rio de Janeiro, no helicóptero particular do empresário; ou as da mansão (a
chamada casa amarela) onde Helena e Marcos vão morar após se casarem; ressalta-se a
importância de se estimular visualmente o público com imagens que fujam do seu
cotidiano e motivem seus sonhos e fantasias relacionados a um estilo de vida que
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promove uma rica sociedade de consumo. Personagens, inseridos em determinado
cenário, funcionam como uma espécie de “vendedores de sonhos”, já que a novela mais
do que promover um determinado produto, “vende” o estilo de vida relacionado ao seu
uso, por exemplo, valores como conforto e status, no caso da cena do helicóptero; e
beleza, qualidade de vida, felicidade, em relação à cena em que Helena mostra a mansão
ao seu colega de trabalho (o dono da produtora de moda).
Capítulo 14/11 – sábado
TEMPO

20:26

DIMENSÃO VISUAL

Cenas de Búzios.
Em frente ao restaurante do
argentino Maradona, Dora e sua
filha, Rafaela, entram no carro
conversível do argentino.
Os três andam pelas ruas da
cidade turística como se
formassem uma família.

DIMENSÃO VERBAL
MARADONA: Dorita, não quer
mesmo que eu dirija? Olha: esse
carro é velho e está cheio de
problemas.
DORA: Olha aqui, Maradona,
quem sabe dirigir, dirige trator,
carro,
caminhão,
trem.
Entendeu?
RAFAELA: Então, vamos, mãe,
se não vou chegar atrasada na
escola.
DORA: Garota?! Ai meu Deus,
eu nem acredito que estou
ouvindo isso de você.
RAFAELA: É que hoje a gente
vai jogar futebol.
DORA: Ah! Tá certo. Agora tá
explicado.
Psiu! [olhando para Maradona].
Fica sossegado, fica “tranqui”
que eu vou trazer seu carro
direitinho. [...]
Uai, gente, cadê o pedal disso
aqui? Não tem pedal. Tá faltando
um pedal. Como é que passa
marcha nisso aqui?
MARADONA: [Sorri de modo
irônico].
Esse
carro
é
automático, Dorita. Automático.
DORA: Mas porque que não me
avisa que é automático?
MARADONA: Porque você
falou que dirigia qualquer coisa
e quem dirige qualquer coisa,
dirige até caminhão.

130
RAFAELA: [Risos]. Quebrou a
cara hein, mãe?
DORA:
[Olhando
para
Maradona]. Vem dirigir porque
não quero que ela chegue
atrasada na escola.
RAFAELA: Eba! Todo mundo
vai pensar que ele é meu pai.
DORA: Que que é garota? Tá
dando bobeira? Para com isso!
RAFAELA: Não. É que todo
mundo na escola caçoa de mim,
falando que eu não tenho pai.
Que eu não nasci, que eu fui
achada.
[Som de música alegre].
MARADONA: Olha só; nós
dois de carro, levando a menina
pra escola. Agora sim que
parecemos uma família, ou não?
DORA: [reação de indiferença].
21:40

Dora e maradona fazem carinho
em Rafaela e seguem para a
escola, pelas ruas de Búzios.
A criança sorri e demonstra
felicidade por ir à escola de
carro e aparentar estar com a
mãe e com o pai.

Capítulo 14/12/09 - segunda-feira
TEMPO

DIMENSÃO VISUAL

01:35

Helena entra na casa dela.
A imagem parada ressalta a
decoração moderna de uma parte
da enorme sala e destaca a
decoração do espaço com vasos
de cerâmica, poltronas e arranjos
de plantas.

DIMENSÃO VERBAL

Após reencontrar Bruno, na
porta de sua casa, Helena – que
está grávida do seu marido
Marcos – fica constrangida ao
ouvir a filha de Marcos, Isabel,
perguntar se os dois – Helena e
Bruno – estavam “matando as
saudades” de Petra onde se
conheceram.
Em seguida, a modelo se dirige a

HELENA: Alice?!
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01:45

02:05

03:40

uma espécie de escritório da sua
carreira, decorado com fotos
profissionais de Helena e com
diversos móveis que dão ao
ambiente um aspecto mais sério
de “local de trabalho”, onde ela
analisa contratos etc.
Helena sobe as escadas da sala e
vai até um dos vários quartos de
hóspede da mansão, onde sua
amiga Alice se encontra deitada
sobre um tapete. O quarto é
decorado com poltronas, sofás,
lustres, pelúcias, sendo que a
parte destacada na cena mostra
um espaço grande, considerando
que a cama ali não aparece,
demonstrando, assim, que o
quarto é bem maior do que o que
está sendo apresentado pela
câmera.

HELENA: Ah! Te encontrei,
finalmente. “Me deixou” lá de
propósito ne? Só pra eu ficar
sozinha com ele! [se refere a
Bruno].

Deitadas no tapete, as duas
amigas conversam sobre o
interesse mútuo que surgiu entre
Bruno e Helena.
Alice comenta sobre o porte
físico e a beleza do jovem
Bruno.
[Ela é uma solteirona amante da
boa-vida: é sustentada pela
herança deixada pelo pai e
mantém vários relacionamentos
amorosos curtos pelos locais que
visita, ela já fez várias viagens
internacionais.

ALICE: Ai! Voltando ao nosso
amigo! Acho que nunca vi um
homem tão lindo. E olha que eu
já viajei bastante, praticamente
já
carimbei
todas
as
nacionalidades. Mas com o
Bruno... Nossa! Ele consegue
agregar todos os itens de um
Deus grego. Altura de um
modelo. Um sorriso arrasador.
Uns olhos... Aquele olhar
penetrante. Porte de macho,
sabe? E charme. Que charme!

Helena sorri pensativa. A
modelo tenta resistir ao interesse
que vê surgir por Bruno, mesmo
sendo casada (seu marido é
muito ciumento) e estando
grávida.

[...]

ALICE: [Sorrisos].
HELENA: Tá pensando o que?
Que a gente ia se “atracar”?
Pular um no pescoço do outro?
ALICE: Eu não. Se você
conseguiu resistir a uma viagem
[viagem a Petra, onde Helena fez
seu último desfile – enquanto se
manteve casada com Marcos - e
conheceu o fotógrafo Bruno,
pelo qual houve um interesse
recíproco]...
Não vai ser agora aqui no Rio
com o Marcos prestes a chegar a
qualquer momento que você vai
se entregar.

MARADONA: Quer dizer que
minha Rafaela tirou dez na
redação da escola ne? Sua mãe
me contou!
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RAFAELA: É verdade. Não
tinha um errinho de português.
Caprichei!

05:47

Cenas de Búzios, seguidas pela
abertura de cena que mostra
Rafaela e Maradona em um
restaurante da cidade, com
decoração antiga e ar de
requinte. Ao fundo, o garçom
serve duas taças de vinho a duas
moças – figurantes - sentadas
atrás dos dois.

[...]
RAFAELA: Todo mundo da
minha turma queria conhecer uns
lugares mais batidos, sabe? Eu
fiz sobre um lugar diferente.
Escolhi a Argentina, por sua
causa, é claro.
[A criança e o argentino
conversam sobre a redação, em
que a garota escreveu sobre seu
sonho de conhecer a Argentina,
onde, para a Rafaela, são feitas
comidas gostosas e os adultos
gostam de brincar com as
crianças
e
nunca
ficam
zangados].
MARADONA: Maravilha! Eu
acho que sim. A Argentina é
muito bonita sim e você ia
adorar. Agora isso de alegres e
brincalhões... Não sei não.
RAFAELA: É, mas não importa.
A redação é dedicada a você e
como diz a Dorita [mãe dela]:
“tu é muito gente boa merrrmo,
hein Mará?”.
[Os dois seguem conversando e
trocando elogios].

30:11

As amigas Ingrid e Betina
conversam no escritório de
Ingrid, que é fotógrafa e trabalha
fazendo ensaios fotográficos
sensuais de mulheres mais
velhas.
Na cena em questão, Ingrid
entrega o book de Dona
Margoth, que tem quase 70 anos
de idade e fez as fotos sensuais –
algumas delas são mostradas na
cena – para agradar o marido e
“apimentar” o casamento dela.

DONA MARGOTH: Bom dia,
Ingrid. Eu vim muito cedo? Eu
sei que você disse que só ia ficar
pronto à tarde, mas eu fico...
INGRID: Não. Chegou na hora
certa.
DONA MARGOTH: Tô tão
ansiosa!
INGRID: Pois não fique. Suas
fotos ficaram lindas. Acabei de
falar pra minha amiga.
DONA MARGOTH: Mas ela
viu? [demonstrando certo pudor
e vergonha].
INGRID: Claro que não. Aqui
tudo é confidencial ne?
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BETINA: Não se preocupe,
porque ela só comentou comigo.
Agora, eu fiquei curiosa, porque
ela elogiou tanto.
DONA MARGOTH: Olha, eu
tenho vergonha de mostrar.
INGRID: Mas não tem que ficar
com vergonha. Tem que ficar
orgulhosa. Seu book ficou
maravilhoso. Você vai querer
voltar aqui no ano que vem.
Você sabe que eu tenho umas
clientes que voltam todo ano?
Elas dizem que gostam de
acompanhar as mudanças do
tempo.
BETINA: Isso é que é ousadia
ne? Ah! Mostra logo, dona
Margoth?!
DONA MARGOTH: Você sabe
que eu não acredito que eu fiz
isso. Eu só quero saber se meu
marido vai gostar do presente.
Eu acho que ele vai cair duro pra
trás.
INGRID: Imagina! Ele vai
adorar. Quem que não queria
ficar cinquenta anos casado com
essa mulher aí? [apontando para
as fotos da cliente no álbum].
Pra comemorar as bodas de ouro,
você é a primeira.
BETINA: Tá aí. Aprovei a idéia
se eu chegar lá. Mas to achando
meio difícil.
DONA MARGOTH: Olha difícil
é
mesmo
pra
qualquer
casamento.
Mas
não
é
impossível.
INGRID:
E
sabendo
da
importância dessa data, eu tomei
a liberdade de preparar uma
surpresa para o casal. Peguei a
sua melhor foto e fiz um pôster.

32:20

Cena é encerrada mostrando as
diversas poses da senhora que
tem aparência de bem mais
jovem do que sua idade que é
apresentada (quase 70 anos).

[Fundo musical].

Após sofrer um grave acidente

TEREZA (mãe de Luciana): A
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01:10:10

em um ônibus que transportava
modelos em Petra, na Jordânia, a
jovem Luciana, que ficou
tetraplégica, volta pra casa onde
é recepcionada por várias
empregadas, entre elas uma
enfermeira particular.
Em seguida, Luciana é levada no
colo (pelas três funcionárias) até
a sala de jantar, onde uma farta
mesa de café da manhã a espera.
Na decoração do ambiente: um
luxuoso
apartamento
de
Copacabana, alguns balões e
cartazes com frases de incentivo
à Luciana.

Conceição [se referindo à
empregada doméstica, trajada
com uniforme típico] é que vai
carregar a Luciana no colo,
porque ela é a única nessa casa
que tem força pra carregar essa
menina aqui. Nice (outra
empregada doméstica da casa) e
Laura (enfermeira particular),
vocês vão ajudar também. E eu
também.
Dona Noêmia [se referindo à avó
paterna de Luciana – ex-sogra de
Tereza], a gente contratou um
motorista bem forte pra fazer
esse serviço.
[...]

Comentários sobre a relação entre consumo e terceira idade:
A personagem (figurante) Dona Margoth representa o papel do novo idoso, em
uma sociedade voltada aos padrões de consumo, estética e exaltação da juventude.
Como citado na cena, agora é possível acompanhar com contemplação o passar dos
anos, devido ao auxílio de práticas que minimizam os efeitos do envelhecimento sobre o
corpo, como os exercícios físicos, o uso de cremes rejuvenescedores etc. A senhora de
70 anos, que resolve ser fotografada em poses sensuais para presentear o marido
comemorando os 50 anos de casamento, retrata dois aspectos distintos: o tradicional, ao
valorizar a instituição do casamento e o moderno ao aderir a dois dos principais
referenciais da atualidade, que são a busca pelo prazer individual e pela preservação (ou
“sacralização”) da juventude. Para Lipovetsky (2007), na sociedade de hiperconsumo40,
os idosos vivem inseridos na chamada “geração vovô-boom”, por se encontrarem
familiarizados com as mudanças tecnológicas e com o estímulo constante ao consumo,
(este último atrelado a noções de qualidade de vida e satisfação, tão valorizadas pelos
componentes dessa faixa etária).
Por outro lado, é nessa mesma sociedade de hiperconsumo que o autor fala na
existência de uma espécie de “moderação libidinal” (LIPOVETSKY, 2007, p. 247),
confirmada pela personagem em questão (e por tantas outras da novela) que preservam
o hábito do casamento e da vida fiel a dois. Mesmo que não seja mais tão influenciada
por valores religiosos e/ou morais, a época atual ainda coloca como fim ideal a
manutenção de laços emocionais e sentimentais (e exclusivos) entre as pessoas, como o
40

Mesmo que todo o Brasil não viva em uma sociedade de hiperconsumo, a personagem em questão,
Dona Margoth, representa as classes sociais mais ricas do Rio de Janeiro, estando inserida nesse modelo
de sociedade.
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que ocorre com a personagem Dona Margoth que resolve “apimentar” o casamento de
cinco décadas com fotos ousadas. Aqui, o sexo também aparece como uma das
principais fontes de prazer do cotidiano, satisfação essa que é tão valorizada pela
sociedade hiperconsumidora.
Capítulo 14/01/10 – quinta-feira
TEMPO

DIMENSÃO VISUAL

DIMENSÃO VERBAL
OSMAR (dono da produtora):
Olhando essas fotos dá pra
entender o sucesso da sua
mulher.

39:31

O marido ciumento de Helena
(mais de 20 anos mais velho que
a esposa) e o dono da produtora
que agencia a carreira de Helena
vêem algumas fotos da modelo
negra.
[Marcos foi até lá buscar sua
mulher para levá-la para jantar.
Ele não concorda com a
profissão de Helena e tenta
impedir que ela assine novos
contratos para fotos e desfiles].

MARCOS (empresário e marido
da modelo Helena): Concordo
que realmente ela é muito linda.
OSMAR: Olha, eu tô há muitos
anos nesse meio, viu Marcos?
Eu te garanto que eu não conheci
nenhuma modelo tão bonita e tão
profissional como ela.
MARCOS: Pois é. Por isso fica
tão difícil parar.
OSMAR:
Então,
Marcos.
Desculpe bancar o conselheiro
sentimental, eu nem tenho a tua
experiência.
MARCOS: Fique à vontade.
OSMAR: Mas é que eu já vi
muita modelo parando antes da
hora.
Por
influência
de
namorado ou de marido. Elas
não ficam felizes. Elas sentem
que a vida ficou devendo alguma
coisa a elas.
MARCOS: Entendo e agradeço
o toque.
HELENA: [Após retocar a
maquiagem
no
banheiro].
Prontinho, meu senhor!
GARÇOM (Ari): Quanto tempo,
doutor!
MARCOS: Como vai você, Ari?
GARÇOM (Ari): Bem. Boa
noite, senhora. Parece até que eu
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estava adivinhando. A sua mesa
está logo ali, livre.
MARCOS: Que boa memória!
50:56

Helena e Marcos chegam ao
restaurante para jantar. Em
primeiro plano na cena, do lado
esquerdo, um balde com uma
garrafa
de
champanhe.
Restaurante fino, não muito
cheio de clientes, que estão bem
vestidos – mulheres de vestido e
homens de terno e gravata.
Esse é o restaurante preferido de
Marcos,
visitado
pelo
empresário várias vezes no
decorrer da novela.

GARÇOM (Ari): Os bons
clientes são inesquecíveis.
MARCOS: Uma taça de vinho,
amor?
HELENA: Acompanho você.
MARCOS: Lembra do vinho,
Ari?
GARÇOM
doutor.

(Ari):

É

claro,

HELENA: Amor?! Se você
tivesse me dito que viríamos
aqui, eu teria passado em casa
ne? Pra tomar um banho, trocar
de roupa.
MARCOS: Eu já te disse que
você está linda.
HELENA: Mas eu podia estar
vestida adequadamente.
HELENA:
querida?!

No restaurante, Helena atende o
celular e conversa com a mãe
sobre a visita que fez à irmã
Sandrinha que mora na favela
com Benê e seu bebê, José.
[Benê já foi preso por
envolvimento com roubos e
morre ao final da novela, morto
por vizinhos da favela com quem
ele matinha “negócios sujos”].

51:56

As cenas são alternadas entre o
ambiente luxuoso em que
Helena se encontra e as cenas de
sua mãe, dona de uma pousada
em Búzios, decorada com
objetos naturais da região e
móveis de madeira, dando um ar
de naturalidade ao ambiente.
Na cena em que Helena comenta
sobre a vida da irmã na favela, é
nítido o contraste, já que o rosto

Fala,

mãezinha

DONA EDITH (mãe de Helena
e Sandrinha): Eu quero saber
como é que foi a visita na
Sandrinha. Você ficou de me
ligar.
[...]
HELENA: Ó a visita foi ótima.
A Sandrinha tá bem. Nossa, o
nenê tá forte, mãe. O Benê? Ele
recebeu a gente bem também.
DONA EDITH (mãe de Helena
e Sandrinha): E ela não tá
precisando de nada, Leninha?
HELENA: Ela tá bem. Agora é
aquilo que a gente sabe ne? Uma
vida com sacrifícios. Uma casa
modesta, no morro. Mas também
ela sabia que ia ser assim. Ela já
morou com ele nesse mesmo
lugar.
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da modelo aparece em primeiro
plano junto com algumas taças
que estão sobre a mesa,
demonstrando o status social de
Helena, em oposição ao da irmã.
GARÇOM (Ari): Querem pedir
agora?
01:05:30

01:09:10

Helena e Marcos brindam com
as taças de vinho.

HELENA: Ah! Eu quero sim. Eu
tô o dia todo praticamente com
um lanche.

Na cozinha da casa de Gustavo e
Betina, Malu e Gustavo (que
mantêm uma forte atração
escondida um pelo outro) se
beijam e são vistos pela
empregada doméstica da casa,
Cida. Ela verá nesse flagra a
possibilidade de ganhar alguns
“presentes” (bens de consumo)
do patrão em troca de não contar
nada à patroa.

Comentários sobre a oposição entre núcleos de personagens ricos e pobres:
O contraste entre as cenas em que aparece a personagem Helena (em luxuosos
restaurantes; belíssimas viagens, seja a trabalho, como à Jordânia e a lazer, como à
Paris, em lua-de-mel; os passeios em Búzios; os desfiles que mexem com a imaginação
do público etc.) e, de outro lado, as cenas que mostram sua irmã, Sandrinha (na favela,
em meio a tiroteios, dentro do pequeno barraco em que mora com Benê e o filho José
etc.) revela uma das principais convenções narrativas que orientam a trama de uma
novela: a oposição de realidades entre os personagens ricos e pobres. Para o autor da
novela, é importante ceder espaço aos dois núcleos para garantir maior campo de
identificação com o público, já que grande parcela dele se encontra nas camadas C e D,
mas deseja contemplar realidades diferentes da sua para se distrair do dia-a-dia e ter
contato, mesmo que distante e virtual, com valores simbólicos, como fantasia, riqueza,
luxo, juventude e beleza.
Capítulo 14/02/10 – domingo
Gravação transferida para 15/02/10 – segunda-feira 41
TEMPO
41

DIMENSÃO VISUAL

DIMENSÃO VERBAL

O capítulo do dia 15 de fevereiro durou apenas 34 minutos, equivalente à metade da duração normal
dos capítulos, já que, nesta data (segunda-feira de Carnaval), a Rede Globo transmitiu o desfile das
escolas de samba do Rio de Janeiro, logo após o capítulo de Viver a Vida que foi reduzido.
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12:39

No Rio de Janeiro, Dora e sua
filha, Rafaela, estão hospedadas
na mansão de Helena e Marcos.
Rafaela está na casa que fica
anexa à mansão jantando,
enquanto a mãe janta com
Helena e a família, na bela casa
amarela.
Rafaela conversa ao celular com
o argentino Maradona que ficou
em Búzios. Ela pede ao pai
(assim adotado por ela) para ir
até o Rio de Janeiro visitá-la, já
que sua mãe não está querendo
voltar para Búzios.
A criança de oito anos fala ao
celular, jantando (comendo
batata fritas) e com o som da TV
ligada ao fundo.

RAFAELA: Quero voltar pra
Búzios, Maradona. Eu odeio
essa casa e todo mundo que
mora aqui.
MARADONA: Tá bom. Vou ver
o que eu posso fazer. Não sei se
posso te trazer, mas vou aí te
visitar e conversar com sua mãe.
[...]
Os dois seguem conversando.
[A menina de apenas oito anos
demonstra independência ao
utilizar o celular escondido da
mãe].

[Marcos, marido de Helena, está
mantendo um relacionamento
extraconjugal com Dora].

Comentários sobre a relação entre crianças e consumo:
Aproveita-se a cena da personagem Rafaela de oito anos, (uma menina teimosa e
cheia de vontades), falando ao celular, para ressaltar o perfil das crianças e jovens em
uma sociedade hiperconsumidora: cada vez mais ansiosas em consumir, fazendo suas
próprias escolhas diante de um estilo de consumo muito atrelado a interesses individuais
e emocionais. O consumo tem-se se tornado mais democrático não somente entre as
classes sociais (mesmo que ainda seja extremamente desigual em potencial e qualidade
de compra entre as classes A e C, por exemplo), como também entre as diferentes faixas
etárias, visto que as crianças e jovens têm exercido relevante influência nas compras
realizadas pelos pais, como, por exemplo, na escolha da viagem de férias etc. Essa
“intimidade” com o ato de consumir é garantida, sobretudo, pelo contato das crianças e
jovens com os produtos midiáticos que divulgam esse estilo de vida, ensinando e
motivando tais hábitos.
Capítulo 14/03/10 – domingo
Gravação transferida para 16/02/10 – terça-feira42

42

Como nenhuma gravação até então tinha ocorrido em uma terça-feira, transferiu-se a gravação do dia
14/03 (domingo) para a terça-feira seguinte, na tentativa de gravar capítulos que incluíssem cada dia da
semana.
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TEMPO

DIMENSÃO VISUAL

DIMENSÃO VERBAL
HELENA: Marcos, você pode
fazer o favor de parar de ler esse
jornal só uns minutinhos? Eu
preciso falar uma coisa com
você.
MARCOS: Helena, por favor,
nada de problemas, porque eu já
tenho problemas demais pra
resolver hoje no escritório.

0:40

Helena e Marcos tomam café da
manhã, na chamada “casa
amarela”, uma enorme mansão,
onde o casal vive. Diante de uma
mesa farta, Marcos não tira o
olho do jornal e Helena,
demonstrando
ansiedade
e
preocupação, olha para o marido
várias vezes até que pede a
atenção dele.
[Ela pedirá o divórcio. O
ambiente espaçoso ressalta o ar
solitário dos dois: um casal em
crise, vivendo sozinho em uma
casa tão grande e luxuosa].

HELENA: Mas eu não vou te
trazer nenhum problema não. Ao
contrário, eu vou te dar a solução
pra um deles. Eu tô me
separando de você. Isso é uma
coisa da qual eu tô decidida e eu
não vou voltar atrás. Eu só
preciso conversar com a Luciana
[filha de Marcos], mas eu acho
que não vai ser muito difícil,
porque ela também já percebeu
que o clima aqui de casa tá
muito mais pra separação do que
pra união.
MARCOS:
resolveu?

É

o

que

você

HELENA: [chorando]. É o que
tá resolvido, Marcos. Agora eu
acho que a gente precisa
conversar mais um pouco. Assim
que você tiver um tempo, a gente
precisa tratar de umas coisas que
não ficaram claras quando a
gente casou, mas que precisam
ficar agora que a gente tá se
separando.
MARCOS:
noite, então.

Conversamos

a

HELENA: Quando você puder.
MARCOS: Mas você tá se
separando de mim e saindo
daqui?
HELENA: O que você queria?
Que eu me mudasse pro quarto
de hóspedes?
MARCOS: Tudo bem. Vai pra
onde?
HELENA: Marcos, a partir do
momento em que nós nos
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separamos eu não tenho que te
dizer onde eu vou, o que eu vou
fazer, como eu vou ficar, nada
disso.
MARCOS: Desculpe. É o hábito
de fazer perguntas.
HELENA: Não. É o hábito de
mandar e desmandar. É o hábito
de dar ordens. Bom, é isso.
Tenha um bom dia!

03:40

14:39

15:30

Ao final da cena, Marcos
aparece no centro da tela: a sua
frente, uma grande e farta mesa
de café da manhã, que
demonstra o esbanjamento para
a refeição de apenas um casal.
Enfatiza-se, aqui, o consumo do
supérfluo que está diretamente
atrelado à classe social ocupada
pelo casal em questão.
Atrás de Marcos, nota-se um
cômodo da casa bem decorado.
A grandiosidade dos cômodos
ressalta a solidão do empresário,
quando Helena se levanta da
mesa, após pedir o divórcio.

Em um heliporto, com uma bela
vista do Rio de Janeiro, modelos
se preparam para um ensaio de
fotos. A personagem Renata tem
destaque na cena e aparece no
merchandising comercial da
empresa
de
comésticos
Embelleze. Renata está sendo
arrumada por cabeleireiros e
maquiadores da empresa. Renata
e Osmar (dono da produtora de
moda) conversam, tendo como
plano de fundo o mar e o
camarim ao ar livre, com
produtos de beleza e alimentos
para as modelos.
A cena é encerrada com belas
modelos, entre elas, Renata,
sendo fotografadas vestindo
vestidos
vermelhos,
muito
maquiadas e com a natureza
carioca ao fundo.

Cena aérea da favela. No barraco
onde vivem Benê e Sandrinha
(irmã da rica modelo Helena),

OSMAR: E aí, Renatinha? Te
falei
que
o
lugar
era
bacanérrimo?
RENATA: Você arrasou. Tô
achando tudo maravilhoso!
OSMAR: Esse ensaio vai ser
incrível, bem eclético, sabe?
Com as modelos marcando bem
as tendências e trazendo pra
gente as cores do outonoinverno.
RENATA: Você acha que eu tô
bem assim?
OSMAR: Tá linda, maravilhosa.
Bom tá na mão de profissionais
de primeira ne? Paulo Percil e
Ricardo Moreno. São excelentes.
São
os
profissionais
da
Embelleze que vão cuidar pra
gente hoje do cabelo e
maquiagem.
Se
melhorar
estraga, minha amiga.
MARGINAL
(“PESADÃO):
[Com arma apontada para a
cabeça de Benê]. Aqui quem
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20:23

Benê é espancado por marginais
que vivem no local, com quem
ele matinha negócios ilegais. Na
novela, não fica claro se Benê
traficava drogas, ou realizava
roubos etc.

manda sou eu, rapaz. Tem que
fazer o que eu quero, não é o que
você quer não.
BENÊ: Qual é, Pesadão? Foi só
um mal-entendido.
MARGINAL (“PESADÃO”):
Mal-entendido? Confere meu
dinheiro aí, irmão. Vê se tá tudo
certo.
OUTRO MARGINAL:
certo aqui, patrão.

21:20

Enquanto
isso,
Sandrinha
passeia pela favela com o filho,
o bebê José. Ela encontra uma
vizinha com quem comenta
sobre a festa de batizado do
filho. Foi um evento rico,
“patrocinado” pela irmã Helena,
que é madrinha do garoto. A
festa ocorreu na favela, mas com
toda a fartura de uma
comemoração típica da Zona Sul
do Rio.

Tudo

SANDRINHA: [Cumprimenta a
vizinha]. E aí, gostou do
batizado do meu filhote?
VIZINHA: Adorei. Aqui no
morro não se fala em outra coisa.
Ô festão de dar gosto, menina?!
SANDRINHA: Mas, que bom,
menina! Porque o povo comeu e
bebeu adoidado. Ainda sobrou
até salgadinho. Se quiser, você
passa lá em casa depois, que tem
um monte ainda congelado.
VIZINHA: Não precisa falar
duas vezes. Logo mais, tô
passando lá pra encher minha
vasilhinha.

21:41

Após conversar com a vizinha e
comemorar sobre a farta festa de
batizado, Sandrinha chega em
seu barraco e vê seu marido todo
ensanguentado e machucado no
chão, ainda sendo chutado e
levando tapas dos marginais que
o ameaçam de morte.
Em seguida, os marginais vão
embora e, desesperada, ela
conversa com Benê.
[Dentro do barraco, fica nítida a
pobreza do local, mostrada ao
fundo dos personagens: um
ambiente com um único
cômodo, que abriga o quarto, a
cozinha e a sala. O local é malpintado, tem poucos móveis,
iluminação fraca e é malventilado.
Entretanto, no decorrer da trama,
sempre que tinha a oportunidade
Benê trazia algo mais caro que
contrastava com a pobreza do

SANDRINHA: [Desesperada].
O que eles fizeram com você?
BENÊ: Covardes. Eu vou acertar
um por um. Você vai ver só.
Levaram meu dinheiro todo. Eu
tô sem nada.
SANDRINHA: [Chorando e
gritando]. Não vai dar pra
continuar aqui não. Eu não quero
mais. Esses caras vão vir aqui e
vão te matar, Benê.
[Sandrinha dá um tapa na cara de
Benê].
BENÊ: Eu não tenho medo de
morrer não, Sandra. Eu tô nessa
é pra me ferrar mesmo.
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barraco:
televisão
grande;
banheira para o bebê; o próprio
relógio com aparência de caro
que Benê usava, enquanto
apanhava de alguns marginais da
favela.
Isso demonstra que, mesmo
estando na favela, o casal
tentava ter acesso ao consumo e
a alguns bens mais caros e
modernos].

55:00

Cena de uma das luxuosas salas
da “casa amarela”, mansão onde
vivem Marcos e Helena –
enquanto estão casados – e para
onde Luciana se muda após
sofrer o acidente que a deixou
tetraplégica.
Helena e Luciana conversam
sobre a lua-de-mel de Helena e
Marcos (pai de Luciana) em
Paris. Luciana também terá sua
lua-de-mel com o médico
Miguel – irmão gêmeo de seu
ex-namorado, o arquiteto Jorge na famosa e romântica cidade
francesa.
Mesmo
tetraplégica
e
namorando Miguel a poucas
semanas, os dois planejam se
casar e comemorar em uma
luxuosa viagem para Paris.

LUCIANA: Posso te fazer uma
pergunta. Vamos ver se você
lembra, hein?! Lembra o que a
gente conversou, assim que
chegamos em Paris? [quando as
duas modelos fizeram uma
viagem
internacional
para
desfilarem
em
Petra,
na
Jordânia].
HELENA: Ai. Sei lá, Lu. A
gente falou tantas coisas.
LUCIANA: Helena, sobre a sua
lua-de-mel com meu pai.
HELENA: Não lembro. Lembro
vagamente.
LUCIANA: Lembra que eu disse
que eu também ia passar minha
lua-de-mel em Paris?
HELENA: Lembro. Você disse
que ia passar a lua-de-mel em
Paris, que ia dançar às margens
do Sena como no filme [rio Sena
é conhecido como o rio dos
namorados].
LUCIANA: Pois é, dançar eu
não sei se eu vou poder ne? Bom
se dançar eu não vou poder, eu
acho que eu vou poder realizar
um sonho. Vou passar minha
lua-de-mel em Paris.
Helena e a enfermeira particular
de Luciana comemoram a boa
notícia.

58:00

Na produtora de Osmar, Helena
conversa com o amigo-patrão
sobre seu divórcio e sobre os
planos para uma nova fase em
sua vida.
Demonstrando como usar e fazer

HELENA: Agora chega. Eu
tenho é que começar a pensar
numa vida nova.
OSMAR: Isso aí, Helena. Conta
comigo tá? Vida nova, novos
contratos e um novo amor que já
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59:00

uma ligação por
Nextel43, Helena
Bruno, que também
seu Nextel. Os dois
se encontrarem.

meio do
liga para
atende por
marcam de

tá pintando no pedaço.
HELENA: Pega meu Nextel. Tá
aí na bolsa.
[...]

Comentários sobre “papel didático” da novela de ensinar a usar certos produtos:
Os personagens Helena e Bruno apresentam ao telespectador um produto
moderno (Nextel), fazendo a novela se aproximar da publicidade, ao demonstrar as
utilidades de determinado produto ou serviço, intencionando, assim, despertar a
curiosidade e interesse do público para aquele produto que está sendo divulgado. Tal
parceria entre telenovela e publicidade foi mencionada com mais detalhes no segundo
capítulo desta pesquisa.
Capítulo 14/04/10 – quarta-feira
TEMPO

02:59

DIMENSÃO VISUAL

DIMENSÃO VERBAL

Na cozinha da casa de Gustavo e
Betina, Cida seca algumas
louças. Gustavo, bem vestido,
aparece para tomar água.
Cida traja o típico uniforme das
empregadas domésticas bonitas
nas novelas: vestido curto com
decote.

CIDA: Hum! Tá bonitão, hein,
patrãozinho? Dá uma voltinha!
[Gustavo se exibe]. Olha! Nota
10!
[Patrão e empregada riem].
GUSTAVO: É que eu e a Betina
hoje vamos fazer um programa
muito especial, Cida. Primeiro
um jantar e depois uma
esticadinha.
CIDA: Hum! Já vi que a noite
vai ser fogo hoje, hein?
GUSTAVO: Se vai, Cida, se vai.

03:26
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Betina entra na cozinha, muito
bem vestida e maquiada, usando
um belo vestido de festa, além
de jóias. Ela também está com
um penteado diferente no cabelo,
formado por cachos.
Na cena aparece o contraste de
trajes entre Cida (com uniforme
de empregada doméstica) e
Betina (que usa, pra sair pra
jantar com o marido, um vestido
digno de ser usado em uma
festa).

BETINA: Gustavo?! Tõ pronta.
GUSTAVO: Meu Deus do céu.
Betina, você está deslumbrante,
meu amor.
BETINA: Não exagera, Gustavo.
Essa roupa nem é nova.

Merchandising do aparelho Nextel, que funciona como celular, por meio de ondas de rádio. O aparelho
tem outras funções, como: MP3 e câmera.
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Em seguida, os dois vão jantar
em um luxuoso restaurante, cuja
construção lembra a do Jardim
Botânico, em Curitiba.
OSMAR: Pro ensaio fotográfico
tá
tudo
certo.
Estão
“aprovadérrimas”
todas
as
locações
que
vocês
apresentaram.
HELENA: Ai que bom! Porque
deu um trabalho mapear tudo
isso.

23:30

Em um barzinho, Helena e seu
novo
namorado,
Bruno
conversam com Osmar e a amiga
rica, Alice sobre sua volta ao
trabalho de modelo, após alguns
meses sem fotografar e desfilar
por proibição de seu ex-marido,
Marcos.

OSMAR: Amor, tudo bem, mas
tá perfeito. Agora eu quero falar
mesmo é sobre o local do
desfile, entendeu? Que é outra
coisa completamente diferente.
Vem cá, quando é que vai ser o
retorno da Helena às passarelas?
HELENA:
[Sorrindo
e
comemorando]. Tô gostando
disso. Onde é que vai ser?
ALICE: Aberto ou fechado o
local?
OSMAR: Sei lá. O lugar tem que
ser lindo. Aberto ou fechado
tanto faz.
ALICE: Olha, eu não posso falar
nada, porque o Osmar me pediu
segredo absoluto, mas ele está
bolando planos mirabolantes
para a sua volta triunfal.
OSMAR: É verdade, amor. Vai
ser maravilhoso. Agora só falta o
principal ne? Assinar o contrato.
HELENA: E quando é que a
gente vai fazer isso?
OSMAR: Amanhã!
ALICE: Então, mais uma
comemoração. E se nada der
certo, uma coisa eu posso
garantir: vamos todos virar
alcoólatras de tanto comemorar.

24:35

A cena é encerrada com os
quatro amigos levantando um
brinde com chopp e no plano
geral da cena, aparecem diversas
garrafas de bebidas e baldes de
gelo no balcão do barrestaurante.
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33:40

Luciana mostra para seu noivo,
Miguel, a decoração do novo
quarto dela. A decoração está
preparada para a primeira noite
de amor entre os dois, planejada
por Luciana.
O quarto dela é um espaço
enorme, totalmente adaptado à
nova situação de cadeirante da
ex-modelo. O espaço é amplo e,
além do quarto, há uma espécie
de sacada, onde fica um jardim
cheio de plantas.

35:39

Os dois se sentam na cama e
vêem algumas fotos da época em
que Luciana fazia desfiles, antes
de sofrer o acidente que a deixou
tetraplégica.

LUCIANA: Peraí! Fecha os
olhos.
MIGUEL: Fechei. Ai! eu vou te
atropelar aqui.
[Miguel empurra a cadeira de
rodas de Luciana].
LUCIANA: Pode abrir. Mudei o
quarto.
MIGUEL:
Mudou
mesmo.
Nossa, tá lindo isso. Poxa!
LUCIANA: Vem aqui, me
coloca aqui. Deixa eu te mostrar
algumas coisas.
MIGUEL: Na cama?
LUCIANA: É. Que bom que
você gostou.
[...]
Luciana lamenta ao ver as fotos
de quando era modelo.
Depois conversam sobre a
possibilidade dela ter uma vida
sexual normal.

Capítulo 14/05/10 – sexta-feira (último capítulo)
TEMPO

DIMENSÃO VISUAL

DIMENSÃO VERBAL
HELENA: Isso de nós casarmos
todas juntas é uma ideia de
quando nós não tínhamos ideia
ne?
ARIANE: Mesmo assim. Eu
continuo achando bonitinho.
HELENA: Cafona!
ARIANE: Bonitinho!
ELLEN: Gente, eu tô fora, já
aviso logo, mas não é por
vontade própria. É porque eu sei,
eu tenho certeza que não vai
rolar casamento pra mim. Pelo
menos tão cedo.
ARIANE: Ah! Minha amiga.
Mas pra quê a pressa?
ELLEN:

Vocês

falam

isso
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porque
vocês
já
estão
praticamente casadas ne? Só
oficializar!

20:14

Sentadas na mesa de uma
padaria, as amigas Helena
(modelo), e as médicas Helen e
Ariane conversam sobre a
importância da celebração do
casamento na atualidade.

ARIANE: Peraí. Você tá me
casando antes da hora. A gente
só tá conversando sobre isso.
Amadurecendo
a
ideia,
conversando devagarzinho.
HELENA: Mas vocês vão morar
juntos ne? Tá na cara.
ARIANE: [Faz sinal positivo
com a cabeça].
ELLEN: Casamento moderno é
assim. Ah! Se meu pai tivesse
vivo, mas ele não ia permitir isso
nunca. Já minha mãe já é mais
moderninha.
ARIANE: Nossa! Meu pai
também de jeito nenhum. Pro
meu pai, casamento era só na
igreja diante do padre ou do juiz.
HELENA: Minha mãe que é
assim ne? Certinha. Meu pai é
aquela coisa, ne gente? Artista,
pra ele o que vale é o amor, não
o papel.
ARIANE: Mas ele tá certo.
ELLEN: Não, pode até ser. Mas
algumas
convenções
são
importantes, ne gente?
ARIANE: Olha só pra mim. Pra
quem já segurou essa viuvez
tanto tempo, dormindo e
acordando sozinha todos os dias,
eu vou ter pressa pra quê?

Na sala da casa amarela, Marcos
e sua primeira ex-esposa, Tereza
(a segunda é Helena) conversam
sobre as infidelidades que o rico
empresário do ramo hoteleiro
comete com as mulheres com
quem se relaciona.

35:14

Em seguida, uma de suas três
filhas, Isabel, chega e comenta
sobre o que a atraiu em um
homem que acabou de conhecer:
a riqueza dele.
Marcos e Tereza estão sérios e

[...]

ISABEL: [Chega na sala rindo
alto].
Tão tratando da recaída é? Se
quiserem eu tenho uma boa
sugestão pra nova lua-de-mel de
vocês dois.

147
tensos com a conversa, em que
Tereza dá uma bronca no exmarido, que se preocupa com a
possibilidade de ser pai de uma
criança, fruto de sua infidelidade
contra a modelo Helena, com
quem era casado.

TEREZA:
Muito
obrigada,
Isabel. Não estamos precisando
de sugestões.
ISABEL: Vão se arrepender viu?
Agora eu vou ali no quarto da Lu
[sua irmã Luciana], escolher um
vestido pra ela me emprestar,
porque hoje à noite eu tenho um
jantar
com
um
bonitão
americano que eu conheci
ontem. [Comemorando e falando
alto]. Mãe, ele tem poços de
petróleo, no Texas.
TEREZA:
[Com expressão
irônica]. Que ótimo! Só pra
saber: além de rico, vocês dois
se amam?
ISABEL: Ah! Mãe. Não faz
pergunta difícil tá?

37:35

Cena em que Luciana sai da casa
amarela
dirigindo
sozinha,
mesmo estando tetraplégica.
Ela tem parte dos movimentos
dos membros superiores e,
assim, consegue dirigir um carro
adaptado
da
marca
Kia
(merchandising do veículo).

No camarim da produtora de
Osmar, já maquiada para ser
fotografada, Luciana conversa
com Helena e Bruno (que é seu
irmão por parte de pai).

LUCIANA: Caramba, mãe! A
gente vai chegar atrasada.
TEREZA: [Após conversar com
Marcos, com o rosto bastante
sério].
LUCIANA: Prontas? Vamos?
[Pergunta para a mãe e a irmã,
Mia].

[...]

46:50
Após sofrer o acidente que a
deixou tetraplégica, Luciana
nunca mais tinha desfilado ou
feito ensaios fotográficos como
modelo profissional.
Após ser maquiada e penteada,
Luciana vê Helena e Bruno
entrarem aos beijos no camarim.

LUCIANA: Olha só: o casal
apaixonado.
BRUNO: [Sorrindo]. A gente
não tinha te visto aí.
HELENA: [Com ar de surpresa].
Não sabia que você tinha
chegado.
LUCIANA: Hoje é o dia das
fotos. As minhas fotos!
BRUNO: É! E você tá sabendo
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que eu pedi pra fotografar você
no lugar do outro fotógrafo? Sou
eu que vou fotografar você.
LUCIANA: [Com ar de surpresa
e sorrindo]. Eu não acredito.
Meu irmão? Gente! É minha
volta
ne
como
modelo
fotográfico?! Você vai me trazer
muita sorte.
BRUNO: Vou. Pode ter certeza
que vou! Vou te trazer muita
sorte.
47:31

Luciana é fotografa por Bruno.
Ela usa jóias belíssimas, como
esmeraldas e diamantes.

[Fundo musical].

BETINA: Festinha bonitinha ne?

01:20:12

01:40:25

Cena da festa do casamento
duplo, entre a médica Ariane e o
arquiteto Jorge, e os médicos
Ellen e Ricardo.
A cerimônia civil e a festa foram
realizadas em um salão na vila
onde irão morar. Ingrid, mãe de
Jorge, fala mal do lugar, dos
convidados e do estilo da festa,
por considerá-los pobres.
Entretanto, nas tomadas de cena
do local, ficam claros: um farto
bifê, convidados elegantes e bem
vestidos e uma bonita e alegre
decoração.

INGRID: Bonitinha. Nunca
imaginei que eu ia casar meu
filho numa festa bonitinha. Pra
mim, tá parecendo festa junina.
Eu acho que daqui a pouco vai
passar uma bandeja aqui com
milho verde e uma pamonha.
BETINA: [Cai na gargalhada].
Você tem cada uma, Ingrid.
LEANDRO [Marido de Ingrid e
pai de Jorge, um dos noivos]: A
festa tem o clima da vila, Ingrid,
que é o lugar onde o Jorge
escolheu pra morar. Então, tem
tudo a ver.
INGRID: Só que eu nunca
imaginei também que eu ia ter
um filho morando numa vila.

Abertura de cena mostrando a
passarela onde Helena e Luciana
vão desfilar. O evento, marcado
pela presença de fotógrafos e de
grande parte dos personagens
principais da novela, representa
a volta das duas às passarelas.
Luciana desfila na cadeira de
rodas. E olha pra seus filhos
gêmeros, recém-nascidos, nos
braços de seu marido, o médico
Miguel.
Helena, ao desfilar, vê sua filha,
também recém-nascida com seu
novo par romântico, o fotógrafo
Bruno.

[Música de desfile].
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Além de Helena e Luciana,
outras modelos desfilam. Elas
vestem roupas luxuosas e
ousadas, com cores fortes e
apresentam penteados modernos.
Com o aplauso da plateia e os
fotógrafos de pé, Helena e
Luciana fazem uma pose diante
das lentes e como em uma
espécie de “click” fotográfico a
imagem é congelada e tem-se o
final da cena.

01:42:20

Em seguida, são mostradas cenas
rápidas, como se fossem
fotografias dos personagens
principais,
apresentando
o
famoso e tradicional artifício do
“quem ficou com quem” no final
da trama.
O último capítulo da novela é
encerrado.

Comentários sobre a importância da trilha sonora:
Desde sua origem melodramática, a telenovela tem na trilha sonora um
importante elemento que retrata a emoção a ser transmitida, em momentos de clímax e
de apresentação de personagens e/ou cenários. A música que toca na última cena da
novela tem ligação com o contexto em que os personagens aparecem: um desfile de
moda, já que a música transmite sinais de modernidade, rapidez, sensualidade etc. Desse
modo, entende-se que a música exerce papel auxiliar na própria narrativa da cena.
3.4.2.2 Gravação segundo escolha de três personagens (Helena, Betina, Cida)44
Capítulo 14/09/09 – segunda-feira (primeiro capítulo)
Destaque 1 – Helena, modelo de sucesso, dá entrevista a um programa de TV
TEMPO

DIMENSÃO VISUAL

DIMENSÃO VERBAL
[...]
HELENA [dando entrevista]: Eu
não vivo como se eu estivesse
voando por aí. Agora eu sonho,
eu sonho muito, mas eu não
deliro. Eu tenho sempre os pés
no chão.
Ai, vem cá. Você tá me pegando
de corpo inteiro?

44

Nesta segunda parte das transcrições, não serão feitos comentários (como ocorreu na primeira parte) já
que, ao final de todas as transcrições, serão feitas análises, organizadas em tópicos temáticos.
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01:48

Helena aparece sentada à beiramar, dando entrevista a uma
repórter.
Cenas de pessoas caminhando,
barcos na areia, banana boat no
mar etc.

REPÓRTER [CLÁUDIA]: Fica
tranquila, Helena. Tá ficando
muito bom!
HELENA: Ai! Sabe que é? É
que eu não gosto daqueles closes
imensos, eu acho que eu fico
com cara assim “bolachuda”,
sabe? Deformada, fico com
papa, eu não fico bonita.
REPÓRTER: Pode deixar. Você
tá linda.
HELENA: [Risos]. Brigada.
Ai, eu adoro aquilo ali, tá vendo?
Aquela banana boat? Nossa,
como eu brincava naquilo
quando eu era mais nova. Você
não quer fazer umas imagens
ali?

Helena aparece andando de
banana boat, com três figurantes.
Ela sorri muito diante de uma
bela paisagem no mar.

04:54

Helena aparece sendo filmada
pelo cinegrafista do programa no
qual ela irá aparecer.

HELENA: Eu não gosto desse
discurso que toda modelo faz:
“Trabalho pra dar casa pra
minha mãe, faculdade pro meu
irmão”. Sabe essas coisas que
todas elas dizem quando
começam a ganhar algum
dinheiro?
Você
tá
me
entendendo?
Ai! Desculpa.
Sempre esqueço seu nome.
Como é mesmo?
REPÓRTER: Meu nome é
Cláudia. Eu entendo o que você
tá falando. É como se elas
tivessem vergonha de ganhar
dinheiro e aí quisessem justificar
ne?
HELENA:
Exatamente!
Vergonha de estar ganhando.
Então, precisam dizer que vão
fazer alguma coisa muito bonita,
elogiável com a grana. Eu não
gosto disso. Eu trabalho pra
mim. Trabalho pra ter a vida que
eu quero ter. E claro que eu
ajudo: ajudo pai, mãe, irmãos.
Na medida do possível, porque
pra mim família é isso: um tem
que ajudar o outro.

Caminhando com a equipe de
quatro pessoas do programa,

HELENA: Chegamos. Essa é a
rua da pousada. Ah! você vai
ver: não tem luxo, mas é uma
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06:10

Helena aparece sendo filmada,
com um microfone suspenso
sobre ela.
Cenas de ruas bem calmas e
casas erguidas em construções
antigas.

gracinha. É tão bonitinha. Sabe
qual é o único luxo? O nome:
“Pousada da Dona Edite”. É o
nome da minha mãe.
REPÓRTER: Que chique!
HELENA: [Risos]. Eu coloquei
algum dinheiro aqui, não vou
negar. Mas a minha mãe e o
namorado dela... Ai, gente,
minha mãe tem um namorado!
Nossa, foi tão difícil pra eu me
acostumar com isso, demorou
tanto. Porque a gente sempre
pensa o pior ne? Que o sujeito
não é tão bacana quanto o pai de
verdade. Mas quando eu conheci
o Ronaldo [namorado da mãe]
eu me encantei logo e entendi
porque minha mãe se encantou
também. Bom, eles cuidam de
tudo e moram aqui com meu
irmão.
Ai, meu Deus, você tá gravando
tudo ne? Você não parou
nenhum momento? Olha lá,
hein. Pelo amor de Deus, você
não vai me deixar mal com meu
pai?
REPÓRTER:
Helena,
fica
tranquila que a gente vai editar
depois e você pode participar
também e dizer o que você quer
e o que você não quer que fique.
HELENA: Não, tudo bem, mas é
que eu fico meio assim de ficar
abrindo parte muito íntima da
minha vida pro público. Eu não
gosto muito.
LUCIANA:
Cláudia.

07:30

Luciana [a modelo, ainda antes
de ficar tetraplégica] chega até
onde Helena está, dirigindo um
buggy rosa.

Ei,

Helena.

Oi

HELENA: Oi. Eu posso saber o
que você está fazendo na minha
terra?
LUCIANA:
Minha
terra
também, porque meu pai tem
casa aqui desde que eu era
criança. E aí, tá aqui pro desfile
de hoje à noite? Então, eu
também vou desfilar.
[Luciana, Helena e Cláudia
falam sobre os rumores de que
Luciana teria parado de desfilar,
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mas ela diz que tinha feito uma
novela, mas já estava de volta às
passarelas].
LUCIANA: Você tá sabendo que
essa cara que Deus me deu está
entre as vinte mais fotografadas,
no Brasil, só no ano passado,
Helena? Entre as vinte! E eu não
vi seu nome na lista. Mas devo
ter passado rápido e não devo ter
reparado.
HELENA: Não, eu tô lá. Eu li
também. Depois você olha com
mais atenção.
LUCIANA: O que? Entre as
vinte também?
HELENA: Entre
queridinha! Sorry!

as

dez,

[Luciana sorri de modo sem
graça].
[Elas continuam conversando
sobre a gravação do programa,
da qual Luciana já participou
também].

Capítulo 14/09/09 – segunda-feira (primeiro capítulo)
Destaque 2 –Cenas da favela (núcleo pobre que aparece pouco na trama)
TEMPO

02:50

03:40

04:05

DIMENSÃO VISUAL
Cena dos morros cariocas,
tomados por barracos nas
favelas.
Policias
correm atrás
de
moradores da favela. Sandrinha
(irmã da modelo Helena) e seu
namorado Benê fogem da
polícia,
descendo
escadas,
passando por becos apertados e
sujos.
Tais cenas do núcleo pobre da
novela duram 50 segundos e são
seguidas por cenas de contraste,
em que a modelo Helena aparece
tomando banho de mar, com um
belo pôr de sol de pano de
fundo, enquanto a equipe de TV
grava cenas da modelo.
Sandrinha e Benê correm
desesperados,
fugindo
dos
policiais armados.

DIMENSÃO VERBAL

[Durante toda essa sequência,
ouve-se barulho de tiro, de
cachorro latindo e fundo sonoro
com música tensa que passa a
ideia de perseguição].
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04:36

05:34

Sandrinha é pega por um dos
policiais pelos cabelos e luta
com
ele,
tentando
fugir,
enquanto o outro policial aponta
uma arma para a jovem.
Sandrinha dá murros no policial,
até que é atingida por um forte
tapa no rosto.
Sandrinha é colocada dentro do
carro da polícia, mas como não
está algemada consegue sair do
carro, abrindo a porta do outro
lado do veículo. Quando os
policiais vão tentar recapturá-la,
encontram Benê comendo um
“churrasquinho” e rindo de
modo cínico para a polícia. Ele
consegue escapar novamente.

Capítulo 24/09 – quinta-feira
Destaque 1 – Helena e Marcos passam a lua-de-mel em Paris
TEMPO

00:01

DIMENSÃO VISUAL

Dentro de um avião particular,
com pouca iluminação, Helena e
Marcos,
recém-casados
se
beijam, segurando taças de
champanhe.

DIMENSÃO VERBAL
HELENA: Quanto tempo nós
vamos voar?
MARCOS: Daqui de Fortaleza a
Paris, sete horas.
HELENA: Será que eu vou
conseguir dormir com toda essa
ansiedade?
MARCOS:
Temos
tempo.
Chegamos em Paris, vamos pro
hotel e dormimos [risos].
Descansamos e depois, sem
pressa, vamos caminhar pela
cidade, como dois amantes.

49:10

Helena aparece narrando um
email que enviou às amigas,
enquanto aparecem cenas do Rio
de Janeiro. Em seguida, surgem
cenas de Paris, onde Helena e
Marcos passam a lua-de-mel.

Cena de Alice e Ellen (melhores
amigas de Helena) sentadas em

HELENA: Minhas queridas, a
viagem foi maravilhosa. Um
avião só pra nós, já pensaram?
Só ficou faltando mesmo uma
boa cama de casal. Mas olha:
não fez falta, não impediu nada.
[Risos]. Paris, pra variar, está
simplesmente incrível. E eu me
sinto muito bem, já que é a
primeira vez que eu venho a essa
cidade pra passear, me divertir e
não pra trabalhar.
ALICE [amiga de Helena] /
[Lendo o email de Helena]:
Desde que chegamos não
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49:40

um restaurante, onde Alice lê
pelo celular o email enviado por
Helena.

paramos um só minuto: ou
estamos caminhando, visitando
lindos lugares, ou fazendo
compras, ou fazendo amor.
Enfim, nossa vida está uma festa
como Paris.
ELLEN: Nossa, ela tá a duzentos
por hora.
ALICE: Quinhentos. Deixa eu
continuar [lendo o email].
Marcos fez questão de escolher
um hotel que nenhum de nós
dois conhecia.

50:00

50:10

Cena de Helena deitada de
bruços na cama do hotel. O
quarto é enorme, espaçoso e
cheio de cortinas. Helena
aparece como se estivesse
pensando no que as amigas estão
lendo por email, em uma cena
cujo enquadramento mostra o
rosto da modelo próximo a um
belo arranjo de flores.
A partir deste momento,
aparecem intercaladas cenas de
Helena deitada de bruços na
cama e as amigas lendo o email,
pelo celular, no restaurante.

HELENA: A cama é fofíssima.
Estamos nela grande parte do
tempo: ou dormindo, ou... não
dormindo [risos].

ELLEN: Nossa, ela só pensa em
cama ne? [risos].
HELENA: Os lençóis e fronhas
cheiram a alfazema.
ELLEN: Hum! Dá pra sentir
aqui do Rio.
ALICE: Parece música de
Roberto Carlos: “os lençóis e
fronhas cheiram a alfazema”
[sussurros].
HELENA: Tenho a certeza de
que esta lua-de-mel será a
melhor de todas que eu tive até
hoje. Quer dizer, das duas
anteriores ne? Com o Afonso e o
André. Se bem que a do André...
ELLEN: Nossa, ela é louca. Se o
Marcos lê essa mensagem, o
casamento acaba ali, em plena
lua-de-mel.
ALICE: Ah! qual é, Ellen? A
Helena sabe dominar um
homem. Pode tá apaixonada pelo
marido, mas não perdeu o
humor.
HELENA: Bem, é isso. Estou
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50:55

Marcos, vestido de roupão, se
aproxima de Helena na cama,
que mantém um rosto pensativo.
Ele senta na cama e a beija no
pescoço.

procurando ver Paris como se
estivesse aqui pela primeira vez.
Beijos e mais beijos. Me
mandem notícias, hein? Helena.
HELENA
[falando
para
Marcos]: Hum! Que gostoso. Eu
quero esse carinho todos os dias,
não só na lua-de-mel, hein?
MARCOS: Eu prometo que será
assim. Todos os dias, tá?
HELENA: Tô curiosa. Você tem
algum defeito?
MARCOS: [Risos altos]. Você
quer que eu revele assim, na
nossa lua-de-mel?
HELENA: Aham. Pra eu ir me
preparando.
MARCOS: Pros próximos trinta
anos? Tudo bem. Então, eu vou
confessar. Eu tenho três defeitos,
mas todos altamente perdoáveis:
eu sou incansável, insaciável e
um pouco mentiroso.
HELENA: [Risos]. Olha você é
incansável, insaciável e eu tenho
certeza que não tá mentindo. É o
homem mais animado que eu já
tive.
MARCOS: Ah! Não me faça
lembrar que teve outros antes de
mim.
HELENA: Ah! Que bobagem. Já
fui até meio casada. Você sabe.
Te apresentei os dois.
MARCOS: Que pena! Eu pensei
que a nossa primeira noite, era a
sua primeira noite. A minha pelo
menos foi.
HELENA: Esse comentário foi
cínico ou apenas antiquado?
MARCOS: Foi romântico. É
assim que eu me sinto ao seu
lado, como se tivesse zerado,
virgem. Nada do que houve,
nada do que fiz, nada do que
desejei importa pra mim agora. E
é assim que eu quero que você se
sinta. Antes de mim... nada. A
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minha vida começou no nosso
encontro. E a sua também.
HELENA: Eu acho tão lindo
você falando isso, com a sua
idade, já tendo vivido bastante.
MARCOS: Ah! Isso é hora de
falar da minha idade?
HELENA: Ah! Que bobagem.
Vem aqui. [Se beijam]. Hum. A
gente não tem que sair?
MARCOS: Tá com pressa?
HELENA: Não.
MARCOS: Então não me
pergunte mais nada.
[Se beijam e deitam na cama].

Capítulo 24/09 – quinta-feira
Destaque 2 – Os gêmeos Jorge (arquiteto) e Miguel (médico) passam a noite em um
luxuoso iate com suas namoradas Luciana e Renata
TEMPO

02:15

DIMENSÃO VISUAL

Os irmãos gêmeos, Jorge e
Miguel, estão em um barco em
pleno mar, onde irão passar a
noite com suas respectivas
namoradas, Luciana e Renata.

DIMENSÃO VERBAL
MIGUEL: Quem foi que disse
que a felicidade é difícil de
encontrar, hein? A gente só
precisa de um iate, de um bom
vinho e de um belo luar.
RENATA [Está bêbada]: Uau!
Que romantismo. Até rimou.
Gostei. Mas eu ainda prefiro
uísque.
JORGE [Irmão gêmeo de
Miguel]: O Miguel não é
romântico não, Renata. Ele é
cínico mesmo.
MIGUEL: Paz e amor, irmão.
RENATA: Um brinde à paz e o
amor.
MIGUEL: [Olhando para Jorge].
Qual é cara vai ficar com essa
cara amarrada a viagem inteira?
JORGE: Problema meu.
LUCIANA: Cara amarrada?
Imagina. Ele tá curtindo a noite
comigo numa boa.
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MIGUEL: Ah! bom. Afinal eu
não tenho culpa se a sua
namorada não te conhece direito,
te confunde.
[Miguel se refere à confusão que
Luciana fez com os gêmeos, ao
beijar o irmão, achando que era
o namorado dela].

Em seguida os dois casais vão
dormir no iate.
Ao amanhecer, belas cenas da
paisagem e do luxuoso iate, com
banheira de hidromassagem e
mesa farta.

LUCIANA: Chega, Miguel. Para
de provocar seu irmão. Caramba,
fica aí na boa com a Renata.
Deixa a gente em paz.!

Capítulo 02/11 – segunda-feira
Destaque 1 – Desfile de moda em Petra, na Jordânia
TEMPO

56:35

DIMENSÃO VISUAL
Cenas do desfile em Petra, em
um local com pouca luz
(iluminado por tochas) e
decoração típica da região: o
cenário do desfile é bem natural,
ambientado por monumentos
esculpidos em rochas. As
modelos desfilam belos vestidos
e mostram penteados ousados e
chamativos.

DIMENSÃO VERBAL

[Música de desfile].

Helena e Luciana desfilam junto
com outras modelos.
As cenas ininterruptas duram
dois minutos e vinte segundos
(grande destaque para o desfile
de moda, considerado o desfile
de despedida da modelo Helena).

59:52

01:06:10

01:07:10

As cenas do desfile continuam
por mais de um minuto.
Final do desfile: todas as
modelos (trajando vestidos de
cores vermelha, rosa, roxa e
lilás) entram na passarela e são
aplaudidas pela plateia. O
estilista responsável pela coleção
entra de mãos dadas com Helena
e Luciana.
As modelos entram no camarim
e são abraçadas pelo produtor de
moda,
Osmar.
Todos

[Trilha sonora continua].

OSMAR: Olha, sucesso total!
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comemoram
desfile.

o

sucesso

do

AUXILIAR
DE
OSMAR
[Figurante]:
Deslumbrante!
Amanhã só vai dar vocês na
primeira página dos jornais.
[Helena e Luciana, alegres,
comemoram o final do desfile].
LUCIANA: Você sabe que até o
último momento eu fiquei
pensando que alguma coisa de
muito ruim fosse me acontecer.
HELENA: Não aconteceu nada.
O desfile foi um sucesso. Bate
aqui. Você arrasou!
LUCIANA: Arrasamos!
HELENA: E ninguém caiu da
passarela.
OSMAR: Você tava linda, Lu.
Você tava confiante. [...] Aliás,
você se comportou como uma
modelo muito experiente. Daqui
pra frente você vai arrasar.
HELENA: Eu vi ali pela
frestinha. Você tava linda, tão
sensacional. Acompanhei tudo:
trocando de roupa e olhando na
televisão.
AUXILIAR
DE
OSMAR
[Figurante]: Meninas, repórteres
e fotógrafos “vão tá” esperando
por vocês no hotel, ta? Agora se
vocês quiserem comer alguma
coisa antes, vai ter um bifê
montado no salão.
OSMAR: A Ana Botafogo...
Cadê a Ana?

01:09:45

Após o desfile, as modelos
trocam de roupas, aparecem com
os cabelos soltos e vão a uma
festa onde são fotografadas e
entrevistadas pelos repórteres.
Todas muito elegantes e
sorridentes seguram taças de
champanhe e se divertem,
mostrando o lado do glamour do
“mundo da moda”.
No total, são dois minutos
mostrando cenas ininterruptas do
ambiente de festa, pós-desfile.

OSMAR [para Ana Botafogo]:
Agora é só colher os louros?
ANA BOTAFOGO [bailarina na
vida real, que abriu o desfile da
novela]: Ai, nossa. Deu tudo
certo.
OSMAR: Você viu? Tanto
aplauso. Viu que tinha muita
gente pedindo outro número?
ANA BOTAFOGO: Pois é, mas
eu não tinha outro número
preparado pra essa passarela.
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OSMAR: Fica pra próxima
viagem.
Olha
aqui:
eles
[fotógrafos] querem mais fotos
sua.
[Trilha sonora].
[As modelos conversam e dão
entrevistas].

Capítulo 03/12 – quinta-feira
Destaque 1 – A empregada doméstica, Cida, pede ao patrão, Gustavo, uma TV de
LCD para o quarto dela
TEMPO

55:06

DIMENSÃO VISUAL
Gustavo passa pela cozinha da
casa dele e vai até o quarto da
empregada, Cida. No caminho
ele vai desabotoando a camisa.
Ao chegar à porta do quarto, ele
vê Cida trajando apenas calcinha
e sutiã e passando hidratante no
corpo (da Natura – patrocinadora
da novela). A câmera segue
desde os pés até o rosto de Cida,
uma jovem, morena e de corpo
magro e cheio de “curvas”.
Gustavo a observa, até que ela
percebe a presença do patrão e
tenta se esconder atrás de um
travesseiro.

Gustavo tira a camisa. E Cida
observa o corpo do patrão.

DIMENSÃO VERBAL

[Fundo musical]

CIDA: Ai,
Gustavo!

que

susto,

seu

GUSTAVO: [Com um olhar
sedutor e falando baixo].
Desculpe, Cida. Não era minha
intenção.
CIDA: Tava trocando de roupa
pra “ir no” mercado. O senhor
quer alguma coisa?
GUSTAVO: Quero...
Eu derramei café na minha
camisa. Você pode passar uma
água, por favor?

Cida pega a camisa e coloca o
travesseiro (que cobria parte do
seu corpo) em cima da cama. Ela
“abraça” a camisa que agora
cobre parte do seu corpo.
Gustavo vai se retirando do
quarto,
com
jeito
de
decepcionado, pois demonstra
querer “algo mais” com a
empregada.

CIDA: Claro. Com muito prazer.
GUSTAVO: É só isso? [com ar
sem graça].
CIDA: É.
CIDA: Seu Gustavo?
GUSTAVO: Oi? [sorrindo].
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Cida mostra a TV de 14
polegadas que fica no quarto
dela.

CIDA: Sabe o que é? Eu não sou
muito de reclamar não. O senhor
sabe ne? Mas essa televisão aqui
do quarto tá um horror. Não dá
nem pra ver minha novela
direito.
GUSTAVO: Cida, essa televisão
é nova!
CIDA: Ah! Mas não é daquelas
fininhas assim.
GUSTAVO: Tá bom. Eu vou
colocar uma TV de LCD aqui no
seu quarto. Tudo bem, agora,
Cida, pelo amor de Deus não
abusa, porque se não a Betina
vai começar a desconfiar de
alguma coisa.
[Cida chantageia com frequência
o patrão por ter flagrado ele
beijando a prima de sua mulher,
Malu, a quem Gustavo assedia
sempre que tem oportunidade].
CIDA: É a última coisa que
peço. Eu juro!
GUSTAVO: Ó! [faz gesto de
boca fechada].

Gustavo sai do quarto, mas antes
ele para na porta e dá mais uma
observada no belo corpo de
Cida.

CIDA: [Concorda e pisca pra
ele].

Capítulo 09/12 – quarta-feira
Destaque 1 – Cida fica com a lingerie da patroa Betina, satisfazendo mais um de
seus sonhos de consumo
TEMPO

DIMENSÃO VISUAL

DIMENSÃO VERBAL

20:08

Gustavo chega a casa e deixa a
lingerie que trouxe de presente
(surpresa) para sua esposa,
Betina, em cima da mesa da
cozinha. Ele também traz uma
garrafa de champanhe, com a
intenção de se reconciliar com a
esposa, tendo uma noite de
amor.
Ao atender um telefonema,
Gustavo se distrai e acaba
esquecendo o pacote do presente
em cima da mesa.

[Fundo musical]
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21:53

23:46

Cida sai do quarto, chega à
cozinha e vê o embrulho na
mesa. Ela pensa (ou finge que
pensa) que o presente é para ela.
Ela observa o sutiã, a calcinha
minúscula de renda e a camisola.
A empregada leva a lingerie para
o quarto dela (a porta permanece
aberta) e a experimenta.
Betina e sua filha chegam a casa,
enquanto Gustavo fala ao
celular. Em seguida, eles
conversam e Gustavo se lembra
que esqueceu o presente na
cozinha.

CIDA: Ai, que chique isso,
gente!

GUSTAVO:
Olá,
minhas
princesas. Muito boa noite!
CLARISSE [filha]: Muito boa
noite, paizinho!
BETINA: Posso mandar servir o
jantar, amor [com tom cínico]?
GUSTAVO: Meu amor, pra quê
essa pressa? [Dá um beijo nela].
Antes
do
nosso
jantar
maravilhoso, eu queria... Só um
segundinho que eu já volto. Não
sai daí meu amor.
BETINA: Seu pai anda muito
estranho.
CLARISSE: Eu acho que ele
quer te fazer uma surpresa.
BETINA: Só quero ver o que ele
tá aprontando.

24:38

29:53

Gustavo fica desesperado ao
perceber que o presente não está
mais na mesa. Ele procura ao
redor. Ele ajoelha no chão e se
lamenta por perceber que Cida
pegou o embrulho.
Agora a porta do quarto de Cida
aparece fechada. Lá dentro ela
veste apenas calcinha e sutiã e
em seguida coloca a camisola.
Gustavo fica observando a
beleza da empregada, trajando
apenas roupa íntima.

GUSTAVO: Por favor, meu
Deus, isso não aconteceu!

GUSTAVO: [Batendo na porta].
Cida?
CIDA: Pode entrar. Hum! Ficou
certinho, hein, doutor? Ó.
Adorei!
GUSTAVO: Ficou! Agora, Cida,
esse presente era pra Betina.
CIDA: Jura? Ah! Mas agora que
eu vesti, fica difícil devolver, ne
doutor?
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Com ar de decepção, Gustavo
repara na TV de LCD nova que
Cida ganhou para o quarto e faz
um sinal pra ela, pedindo
silêncio. Ela concorda e pisca
para o patrão.
Cida fica se olhando no espelho
e sorrindo.

Capítulo 15/12 – terça-feira
Destaque 1 – Cida pede um aparelho MP3 ao patrão
TEMPO

DIMENSÃO VISUAL

DIMENSÃO VERBAL
CIDA: Seu Gustavo?
GUSTAVO: Cida! Parece um
fantasma na minha vida.

01:04:04

Após acordar, Gustavo vai até a
cozinha pegar um copo da água.
Cida chega devagar atrás dele e
dá um susto no patrão.

CIDA: O senhor parece que tem
medo de mim, ne seu Gustavo?
Eu só queria dar bom dia!
GUSTAVO: Bom dia. Algum
problema, Cida?
CIDA: O senhor pode dar um
pulinho no meu quarto?
GUSTAVO: [Com sorriso de
satisfação]. Agora, Cida? Você
não acha meio inconveniente
não?
CIDA: É rápido.
GUSTAVO: O que você quer,
Cida?

No quarto, a TV de LCD está
ligada.

CIDA: Quando o senhor veio
aqui no quarto, não deu nem
tempo direito de agradecer a
televisão.
GUSTAVO: Eu só um homem
de palavra. Você ficou feliz?

01:05:04

Cida coloca a mão sobre a TV e
Gustavo acaricia a mão da
empregada.

CIDA: Muito feliz, seu Gustavo.
Brigada!
GUSTAVO: Cida, se a Betina
perguntar, você diz que ganhou
na rifa da igreja ta?
CIDA: Deixa comigo!
GUSTAVO: Então é isso ne?
Vou me arrumar, depois vou
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tomar café.
CIDA: Seu Gustavo? Só uma
coisinha. Sem querer abusar ta?
Então, seu Gustavo, eu adoro
ouvir música trabalhando, sabe?
Eu tenho até um radinho, mas
ele tá tão velho, seu Gustavo,
que não dá nem pra gente
escolher o que a gente quer
ouvir.
GUSTAVO: Ta. Vai, Cida, fala
o que você quer logo, antes que
Betina venha e me pegue aqui de
papo com você.
CIDA: Um MP3! Pronto, falei
[sorrindo].
GUSTAVO: Cida, você falou
que não ia pedir mais nada.
CIDA: Mas eu não to pedindo.
Eu to sugerindo.
GUSTAVO: Você tá quebrando
com nosso trato.
CIDA: Ah! Seu Gustavo, um
MP3 é tão baratinho. E o senhor
é
tão
generoso
[jogando
charme].

GUSTAVO. Ta bom, Cida, eu
vou te dar essa porcaria desse
MP3. Mas olha, Cida, para de
[olhando o corpo dela]... Para de
me provocar, porque eu sou
advogado, entendeu? E eu posso
mandar prender você por
chantagem ta?
CIDA: Ai que horror. O senhor
não teria coragem, teria?
GUSTAVO: Fica me testando
que eu vou te mostrar o que é
bom pra tosse!
01:06:34

Gustavo do quarto e Cida cai na
gargalhada.

Capítulo 19/12 – sábado
Destaque 1 – Cida trabalha usando o MP3 que ganhou do patrão
TEMPO

DIMENSÃO VISUAL

DIMENSÃO VERBAL
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47:40

Gustavo toma café da manhã e lê
o jornal. Betina chega, usando
roupa de fazer esporte.

BETINA: Tchau, amor. Tô indo!
GUSTAVO: Não vai nem tomar
café?
BETINA: Não. Eu como essa
maçazinha mesmo. Já to
atrasadíssima pra minha aula de
ginástica.

48:00

Cida aparece na cena, colocando
uma jarra de suco sobre a mesa.

GUSTAVO:
Atrasada
pra
ginástica, Betina? Cada dia você
sai mais cedo pra ir pro raio
dessa academia. Daqui a pouco
vai querer dormir lá.
BETINA: Cuidado hein? Não dá
ideia. Ah! Cida, vê se vai mais
cedo pra feira hoje pra trazer
peixe fresquinho. Aquele peixe
que você trouxe da última vez
era minguado? Cida? Meu Deus
do céu, eu mereço viu.

48:15

Betina retira o fone do ouvido de
Cida. Gustavo, desconcertado,
finge que lê o jornal.

BETINA: [Sorrindo]. Cida? To
falando com você.
CIDA: [Sorrindo]. Desculpa,
dona Betina. É que eu tava
ouvindo o meu MP3.
BETINA: [Pega o aparelho e
olha]. Hum. Que legal! Comprou
sonzinho novo é? Ou foi o
namorado que te deu?
GUSTAVO: Betina, não seja
indiscreta!
CIDA: Foi presente. Eu fiz um
favor pra um amigo e ele ficou
muito agradecido.
BETINA: Isso é que é amigo.
Você deve ter feito um favorzão
pra ele, hein Cida?
CIDA: Que isso, dona Betina!
Amigo é pra essas coisas ne? Na
verdade, não foi assim um favor.
Eu
apenas
guardei
um
segredinho dele.
BETINA: Então me conta. Eu
adoro essas histórias de quarto
de empregada.
CIDA: Então, ele é casado. Aí eu
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49:05

Gustavo tosse, sem tirar os olhos
do jornal e Betina dá uma olhada
pra ele.

dei um flagra nele. E discreta
como eu sou: calei meu bico. E
ele, como agradecimento, me
deu meu sonzinho. E olha que
nem precisava, dona Betina. Eu
fiz isso, porque eu não gosto de
ver lar desfeito não, sabe?
BETINA: Muito bem, garota. É
isso mesmo!

49:30

Gustavo se levanta, abraça e
beija Betina.

GUSTAVO: Ô Betina, você não
tava atrasada pra ir pra
academia, meu amor? Deixa que
eu resolvo essa história de peixe
com a Cida, ne Cida?
CIDA: Tá bom. Mas olha, Cida,
vê se não escuta tão alto esse
som, se não você não escuta nem
a campainha, nem o telefone.
Ah! se a casa pegar fogo, alguém
pede socorro, você não vai nem
saber.

49:40

Gustavo e Betina saem da sala
de jantar e Cida continua
ouvindo música no MP3.

GUSTAVO: Fogo viu, Cida?
Fogo!

Capítulo 21/12 – segunda-feira
Destaque 1 - Helena e Alice à beira-mar em Búzios
TEMPO

DIMENSÃO VISUAL

DIMENSÃO VERBAL
[Conversam sobre a beleza da
cidade
de
Búzios
e
a
tranquilidade do local, com
pouco índice de violência.
Helena compara Búzios com
metrópoles e cita males da
atualidade, como a violência e o
estreitamento da infância, diante
das cobranças precoces que são
feitas às crianças].

Abertura de cena com imagens
de Búzios.
Segue para cena em que Helena
e sua amiga, Alice, estão
sentadas em um restaurante à
beira-mar. Em primeiro plano,
taças com frutas e bebidas.
As duas amigas conversam,
sentadas, tomando água de coco
e sorvete.

HELENA: Olha Alice, eu vou te
dizer uma coisa. Eu acho que eu
não poderia ter nascido numa
cidade mais bonita e mais feliz
que essa!
ALICE: É uma sorte pode dizer
isso, viu? Porque o que a gente
carrega da infância é o maior
tesouro que a gente leva pela
vida afora.

166

14:46

Ao fundo, aparece bela imagem
de um dia ensolarado no mar.
Não há outros clientes no local,
o que passa a ideia de
exclusividade em um belo
ambiente.
É como se elas estivessem de
férias, mas, na verdade, Alice
não trabalha, sendo sustentada
por uma herança deixada pelo
pai rico e, nessa fase da novela,
Helena está casada com o rico
empresário, Marcos, e parou
com seus trabalhos de modelo.
Enquanto conversam, as duas
saboreiam frutas e sorvetes,
fazendo o telespectador querer
estar naquele local, diante de
alimentos que aguçam o apetite.

HELENA: Acho a infância tão
curta. É porque desde pequena, a
gente escuta falar: “você é
grande demais pra fazer esse tipo
de coisa, menina muito grande
pra fazer isso”. Sei lá, acho que
cobram tanto das crianças.
ALICE: E eu não sei disso?!
HELENA: Agora no Rio, ou em
qualquer cidade grande, é muito
pior que aqui ne? Porque aqui
não tem violência, pelo menos.
Quer dizer, tem. Mas é muito
menos. Ninguém se preocupa
com isso, sabe? Ninguém se
estressa. Então, as crianças
podem crescer livres, com tempo
e com espaço pra brincar. Os
pais também não ficam atrás,
preocupados com bandido, com
sequestro, bala perdida...
ALICE:
[Com
semblante
fechado]. Ai, meu Deus do céu.
Essa conversa acabou comigo.
Vou dar um mergulho tá?
HELENA: Mas não demora que
a Sandrinha [irmã de Helena]
ficou de levar o José [sobrinho
de Helena] mais tarde lá em casa
tá?
ALICE: Ai, Búzios. Que delícia!

Capítulo 21/12 – segunda-feira
Destaque 2 - Betina e sua filha, Clarisse, fazem compras no shopping
TEMPO

DIMENSÃO VISUAL

DIMENSÃO VERBAL
CLARISSE [Filha de Betina]:
Meu Deus, mãe, você já
comprou metade do shopping.
Papai vai enfartar quando ver a
conta desse cartão, você vai ver.
BETINA: Engraçadinha, você
ne? Fica botando pilha, dizendo
que meu guarda-roupa tá careta.
Agora fica me criticando.
CLARISSE: Ah! Não to
criticando. Só acho que você tá
exagerando um pouquinho.
BETINA: Bom fazer essas
loucuras de vez em quando. Ah!
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To me sentindo tão bem. E a
senhora já faturou muito viu? Vê
se não reclama.

19:35

Cenas do shopping.
Betina e sua filha, Clarisse,
descem as escadas carregando
várias sacolas.
Depois, elas encontram Ingrid,
amiga de Betina, que também
carrega sacolas de compra.

INGRID: Não acredito! [Beijos e
cumprimentos em Betina e
Clarisse]. Nossa, Betina, fez a
festa hoje no shopping hein?
BETINA: To aproveitando pra
me dar uns presentinhos fora de
hora. Sim, porque se depender
do Gustavo pra me dar alguma
coisa, eu to perdida. Vai ser dia
de aniversário e olha lá.
CLARISSE: É a mamãe
resolveu fazer umas mudanças
no visual, sabe Ingrid?
BETINA: Incentivada por você,
ne filhota? Mas é bom renovar
qualquer coisa na vida, ne
Ingrid?
INGRID: Tá animada hoje ne?
CLARISSE: Eu vou aproveitar
que você encontrou a Ingrid e
vou lá pro Gengibre [restaurante
do namorado dela], encontrar o
Bernardo. Boas compras pra
vocês!
INGRID: Hum! Aposto que
comprou umas roupinhas novas
pra academia ne?
BETINA: Ô língua, viu? [Risos].
Olha! Eu não comprei, mas vou
comprar e a senhora vai me
ajudar. Tem uma loja no
segundo andar que é espetacular!
INGRID: Vamos!

Capítulo 21/12 – segunda-feira
Destaque 3 - Betina mostra as compras que fez no shopping ao marido, Gustavo
TEMPO

DIMENSÃO VISUAL
Betina olha diante do espelho as

DIMENSÃO VERBAL
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57:53

várias roupas, em sua maioria
vestidos, que comprou no
shopping.
Seu marido, o advogado
Gustavo, chega ao quarto.
[Mais vaidosa, principalmente
por estar sendo assediada pelo
“bonitão” da academia, Carlos,
Betina tem se preocupado mais
com o visual, renovando seu
guarda-roupa
com
mais
frequência para se manter
sempre bonita e na moda].

GUSTAVO: Que isso, meu
amor? Que tanta sacola é essa
aí?
BETINA: Ah! Isso aqui? Umas
comprinhas básicas que eu fiz
hoje. Tava tão enjoada das
minhas roupas. Ah! Gustavo. Eu
dei uma batidinha de carro, mas
não foi nada demais não.
GUSTAVO: Betina, tudo isso
junto? A batida do carro, as
compras no shopping. Que é?
Você tá querendo me levar à
falência, é isso?
BETINA: Ei, a batida o seguro
paga. Deixa de ser chato! Agora
quanto às comprinhas. Bom, eu
acho que eu me empolguei.
[Risos de Betina e Gustavo com
o rosto sério].
BETINA: Mas olha só: essa
blusa que escândalo! Não é o
máximo?
GUSTAVO: Betina, não é muito
espalhafatosa? Isso aí nem
combina com você, meu amor?
BETINA: Ué, to querendo
mudar o visual. Foi a Clarisse
que me ajudou a escolher.
GUSTAVO: Ah! Agora você vai
usar roupa de garotinha? Betina,
o que foi? Você tá em crise? Tá
com algum problema?
BETINA: Eu? Estou ótima.
Aliás, nunca estive tão boa.
Bom, se você não gosta,
paciência. Mas vai ter que se
acostumar com essa nova Betina.
Ó, olha o decote [mostrando
outra blusa]!
GUSTAVO: Não, isso aí você
não vai usar não. Isso é muito
decotado!
BETINA: [Jogando a blusa no
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marido]. Ah! Gustavo vai ver se
eu to na esquina, vai?
[Toque
musical,
enquanto
Gustavo olha com ar de espanto
as roupas que a mulher
comprou].

Capítulo 30/12 – quarta-feira
Destaque 1 – Cida pede outra televisão ao patrão (agora para a casa dela)
TEMPO

40:37

41:39

DIMENSÃO VISUAL

DIMENSÃO VERBAL

Gustavo, Betina e a filha deles,
Clarisse, tomam café da manhã.
Cida aparece para servir à mesa,
que está com grande variedade
de alimentos, exaltando a fartura
da casa.

[Gustavo implica com Betina
por ela ir à academia na véspera
do Reveillon.]

Betina e Clarisse se despedem de
Gustavo que continua tomando
café da manhã e lendo o jornal,
até que Cida aparece na cozinha.

CIDA: Seu Gustavo? O senhor
pode dar um pulinho aqui na
cozinha? Rapidinho!

[...]

GUSTAVO: Meu Deus do céu,
não acredito! Quanto mais eu
rezo, mais assombração me
aparece!

42:07

42:35

Gustavo chega na cozinha, onde
Cida prepara um bolo.

Cida pega um pouco da calda do
bolo e lambe com o dedo,
enquanto Gustavo a observa.

Gustavo tenta beijar os dedos da
empregada. Ela limpa os lábios
do patrão.

CIDA: Acabei de fazer esse bolo
de nozes, seu Gustavo. Fiz
pensando no senhor viu? Queria
agradecer os presentes tão
bonitos que o senhor me deu.
GUSTAVO: [Sorrindo e com
aspecto de estar aliviado]. Ô
Cida! Não precisava.

CIDA:
Tá
tão
gostoso,
patrãozinho. Prova!
[Ela pega um pedaço do bolo e
coloca na boca do patrão].

CIDA: Sentiu?
GUSTAVO: Senti! Pode cortar
uma fatia bem maior, Cida, que
eu quero. Eu quero!

43:12

Cida vai entregar a fatia de bolo
nas mãos de Gustavo, mas ele
faz sinal pedindo para ela servilo novamente na boca. Ela finge
que vai servi-lo na boca, mas
não o deixa comer o bolo.
CIDA:

Então,

seu

Gustavo!

170
Adorei o presente que a dona
Betina me deu de Natal viu? A
blusinha era linda.
GUSTAVO: É. A Betina tem um
bom gosto impressionante, não
é?
CIDA: Pois é. Mas faltou o
presente do senhor!
GUSTAVO: Cida, pelo amor de
Deus, eu já falei pra você não
ficar me explorando.
CIDA: Presente de Natal todo
mundo dá, seu Gustavo. É
normal ne? Sabe o que eu queria
muito mesmo? Uma televisão
nova lá pra minha casa. Mas eu
não quero pequenininha igual
aquela do meu quarto não. Eu
queria aquela, sabe assim: ó,
grandona, pra pregar na parede!

44:17

Gustavo sai da cozinha, ameaça
fechar a porta, mas abre e volta
ao cômodo.

GUSTAVO:
[Gritando
e
apontando o dedo no rosto da
empregada]. Cida, isso é um
abuso! Você sabe quanto custa
uma televisão dessas? Custa uma
fortuna. Eu não vou te dar coisa
nenhuma. Aliás, isso já é
demais!
CIDA: Puxa vida, seu Gustavo,
sou tão leal ao senhor! O senhor
pode contar comigo sempre, que
eu não vejo nada, eu não falo
nada. Eu nem lembro mais
daquele dia que o senhor beijou
a prima da dona Betina aqui no
corredor. E eu levei um susto
que eu quase gritei: [gritando]
“dona Betina tão agarrando seu
marido”.
GUSTAVO: Chega! Você não
precisa falar mais nada. Eu já
entendi. Eu vou te dar essa
porcaria dessa televisão enorme
que você quer. Agora, Cida,
você nunca mais fale comigo,
entendeu? Aliás, nesse ano novo
que entra, eu não quero ouvir a
sua voz. Entendeu?
CIDA: Já entendi. Seu Gustavo?
Vai querer o bolo?
GUSTAVO: Perdi a vontade,
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Cida!

45:32

Cida lambe a calda do pedaço de
bolo e Gustavo a observa com
olhar de desejo. Em seguida, os
dois se despedem como sempre
fazem: com um sinal de silêncio
(de “boca fechada”) e piscando
um para o outro. Quando
Gustavo sai da cozinha, Cida
sorri e come o pedaço de bolo.

CIDA: Ah, seu Gustavo,
patrãozinho? Fica de mal comigo
não. Também sei agradecer
quem me ajuda!

Capítulo 08/03 – segunda-feira
Destaque 1 – Cida avisa ao patrão que quer um fogão moderno para a casa dela,
idêntico ao que ele deu à esposa Betina
TEMPO

DIMENSÃO VISUAL

13:34

Gustavo entra na cozinha,
enquanto Cida utiliza o fogão.

DIMENSÃO VERBAL
GUSTAVO: O que você quer?

Cida corta um pedaço de carne e
serve na boca do patrão. Cenas
do fogão novo de Betina, bem
grande e moderno.

CIDA: To preparando o almoço.
Eu fiquei impressionada com
esse fogão que o senhor deu pra
dona Betina. Ele cozinha tudo
muito rápido, tem uma boca
enorme.
GUSTAVO: Essa é a ideia,
Cida.
CIDA: Ele ia fazer um sucesso lá
na minha casinha. Bem que
podia me dar um de presente ne?
Assim, eu ia ter mais tempo pra
pensar só nas coisas boas da
vida.
GUSTAVO: Cida você quer um
fogão desses?
CIDA: Quero. Por quê? Eu não
mereço? Olha, empregada mais
fiel não existe não viu? Eu faço
tudo que o senhor gosta, eu
guardo os seus segredos. Se eu
quisesse abrir a minha boquinha
[sorriso irônico].
GUSTAVO: Tá bom, tudo bem.
Eu vou comprar um fogão desse
e vou mandar entregar na sua
casa. Agora presta muita
atenção, Cida: é a última vez que
eu faço isso! Última vez!
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CIDA: Última vez. [Vai
aproximando o rosto dela ao de
Gustavo].
CIDA: Eu juro que eu nunca
mais peço nada.
14:34

Aproximando os rostos, Gustavo
tenta dar um beijo“selinho” na
empregada, mas ela desvia o
rosto e volta pra perto do fogão.
GUSTAVO:
[saindo
da
cozinha]. Ah! Cida: [faz sinal de
boca fechada e pisca pra ela].

3.4.3 Análise geral dos capítulos e cenas selecionados
Nesta parte final da Dissertação, são feitas algumas análises a cerca da novela
Viver a Vida, com base nas cenas acima descritas. Como na transcrição já foram
selecionadas partes que se referiam à temática do consumo ou às três personagens
destacadas para o estudo, optou-se por fazer um panorama geral, em vez de se comentar
cena por cena, visto que, em seu conjunto, as transcrições remetem ao mesmo tema
geral: o destaque de uma sociedade de consumo. Desse modo, a novela é considerada
como um todo, selecionando-se algumas cenas-chave que ajudam a conduzir a análise.
Para melhor organizar as reflexões, os principais temas a serem abordados a partir da
análise das cenas da novela foram divididos em tópicos.

3.4.3.1 A mulher e o consumo: parceria em ascensão
Inicialmente, inevitável se faz a consideração no que concerne à relação entre a
mulher e o consumo (assunto que fica evidenciado com a transcrição dos capítulos da
novela). É fato que o público feminino constitui o principal nicho consumidor da
atualidade, sendo alvo de grande segmento do mercado, já que, além das compras
pessoais, a mulher é responsável, na maioria dos casos, pelas compras de itens e
serviços para casa e para a família. É tendência, atualmente, o direcionamento das
empresas em busca de atender as demandas femininas no ato da compra, devido à
crescente influência dos gastos desse grupo. Por outro lado, ressalta-se que essa
abordagem recorrente da mulher nas telenovelas, como uma espécie de “dona do
consumo”, converge com a própria proposta desse gênero televisivo de ser direcionado
majoritariamente ao público feminino.
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Mudanças sociais e históricas ajudam a explicar o fenômeno do crescimento do
poder de compra das mulheres, visto a ascensão desse grupo no mercado de trabalho e a
redução da diferença de salários entre os dois sexos. Entretanto, mesmo em casos em
que não contribuam na renda familiar (como é o caso da personagem Betina, que não
trabalha e é sustentada pelo cartão de crédito do marido, Gustavo), elas detêm, em sua
maioria, a influência na decisão de compra, ou seja, elas controlam grande parte dos
investimentos financeiros que são feitos dentro de suas casas. Até mesmo pelo perfil
feminino de agregar todos os gostos da família na hora de consumir, atendendo às
necessidades de quem ama (filhos, marido e até animais de estimação), “tipicamente, as
mulheres são responsáveis pela maioria das decisões de compra do domicílio, desde
imóveis e serviços financeiros até bens domiciliares de grande porte e automóveis”
(JOHNSON & LEARNED, 2005, p. 105).

3.4.3.2 Não basta consumir, é preciso saber consumir bem
Das três personagens destacadas na novela (Helena, Betina e Cida), observa-se
semelhança entre os hábitos de consumo das duas primeiras: elas possuem o tradicional
“pensamento cor de rosa” na hora de comprar, priorizando as compras pessoais de
produtos femininos – roupas, jóias, artigos de decoração – e deixando as compras de
casa para suas empregadas; além disso, elas esbanjam práticas consumistas em viagens
(internacionais, na maioria das vezes) e demonstram estar “antenadas” com a moda a
partir do que vestem e usam.
Pode-se entender, ainda, que Helena e Betina servem como uma espécie de
vitrine para um produto extremamente valioso quando se fala em consumo atualmente:
o corpo. Betina aparece constantemente na academia, cuidando da aparência e
mantendo um corpo malhado e saudável, ao estilo da mulher mais “encorpada”, com
formas mais generosas, mas rigidamente definidas. Já a modelo Helena, exibe formas
esculturais e magérrimas, servindo de “cabide” para roupas sempre muito elegantes,
com aparência leve e jovial. Por mais que os padrões de beleza e moda (ressaltados
pelos corpos das personagens) sejam inatingíveis para a maioria da população, a relação
estabelecida entre corpo ideal e consumo mexe com a imaginação do público que deseja
se aproximar o quanto for possível de tais padrões de vida e atributos físicos.
Tanto Helena, quanto Betina atuam em convergência com uma nova abordagem
do marketing que procura enaltecer a praticidade e os benefícios do acesso ao consumo,
representando práticas de compra voltadas aos cuidados com a aparência, com o corpo e
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com a nutrição, por exemplo. Desse modo, as duas personagens servem como uma
espécie de vitrine da relação entre o consumo e a constituição de uma vida mais fácil e
prazerosa, a partir de cenas como: as que Betina malha na academia e depois resolve
renovar o guarda-roupa, indo ao shopping; ou quando Helena muda a decoração da
mansão onde vai morar com o marido para se sentir melhor no ambiente (ter mais
qualidade de vida); ou ainda quando Helena passa a lua-de-mel em Paris, degustando
deliciosos vinhos e banquetes em restaurantes luxuosos e fazendo compras para relaxar.
Constata-se, assim, que a marca ou produto adquirido reflete uma filosofia de
vida: a de saber consumir para se viver bem. Tal apelo constatado nas cenas escolhidas
de Viver a Vida é recorrente também nas propagandas publicitárias, que valorizam a
praticidade e a felicidade proporcionadas pelo consumo, ao priorizar bens e serviços que
satisfaçam o consumidor, garantindo-lhe conforto e bem-estar. Desse modo, tem-se um
acréscimo no papel da telenovela na atualidade. Desde a época antecessora da
radionovela e da telenovela, no século XIX, o melodrama teatral buscava estabelecer
uma espécie de identificação com uma moral humana, representada pela luta entre o
bem e o mal. Atualmente, pelo acompanhamento e análise de telenovelas (sobretudo de
Viver a Vida), nota-se que a identificação buscada já não é mais representada apenas
pelo maniqueísmo, mas sim também por uma tentativa de ganhar o telespectador a partir
da propagação da “moral do consumo”, ou seja, a novela exerce uma espécie de
civilização, ou educação, para a constituição de uma sociedade de consumo.
O conceito de saber consumir para ter uma vida saudável e satisfatória
representa relevante valor simbólico propagado pelas telenovelas, que enaltecem a
“moral do consumir bem” para que os personagens sejam bem vistos (e avaliados pelo
público) e conquistem um “final feliz” na novela. Helena e Betina sabem consumir,
cuidam da aparência, sabem investir o dinheiro que possuem (ou que seus maridos
possuem), por exemplo, em belíssimas viagens (como a lua-de-mel em Paris de Helena)
e, assim, encerram a trama felizes e realizadas. Já Cida, apesar de continuar sendo
empregada doméstica ao final da trama, demonstra que a relação com o consumo deve
ser pautada pela inteligência e pela busca pelo prazer, já que, ela consegue, usando todo
o seu poder de sedução, (mesmo que seja chantageando o patrão), obter os produtos
“modernos” que deseja, se realizando, assim, a partir da conquista de alguns bens, (que
por outras pessoas podem ser vistos como supérfluos), mas carregados de valores
simbólicos para ela.
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3.4.3.3 O negro na telenovela: a protagonista Helena é exceção
A personagem Helena não busca encantar o público por refletir apenas o corpo
escultural de uma modelo. A atriz/personagem representa extensa (e desigual) camada
de consumidores negros brasileiros, abrindo assim o cenário do consumo aos
telespectadores negros que se identificam com a personagem pela proximidade com a
cor da pele. Em relação à presença de atores negros em Viver a Vida, tem-se os dois
extremos: o exemplo de Helena, a primeira protagonista negra45 de uma novela das 21
horas, da Rede Globo (o que foge da prática corriqueira das telenovelas de dar poucas
oportunidades a atores negros para interpretarem papeis de destaque na trama); e o caso
de Benê (interpretado por Marcello Melo), namorado da irmã de Helena, Sandrinha
(interpretada pela atriz Aparecida Petrowsky), que é um morador de favela, envolvido
com o mundo do crime46. A empregada doméstica mais famosa da novela, Cida,
também é interpretada por uma personagem de pele morena (a atriz Thaíssa Carvalho
não é negra, mas tem pele na cor morena escura).
Para Araújo (2004), historicamente a telenovela brasileira reflete o
comportamento da própria população de negar a herança racial negra recebida pelo país,
o que converge com a intenção de propagar o ideal simbólico de branqueamento do
Brasil. Não apenas em grande parte das novelas, como na maioria dos filmes,
noticiários e propagandas, o negro representa uma classe social subalterna, atrelado a
papeis como: de um lado, empregada doméstica, mulher sedutora, homem malandro ou,
de outro, como empregados excessivamente bondosos e prestativos para com seus
patrões brancos (os protagonistas), o que remete aos valores de obediência dos tempos
da escravidão.
O que o autor Manoel Carlos consegue fazer, em Viver a Vida, é atrelar uma
personagem negra, Helena, a valores como beleza, inocência, riqueza, dedicação ao
trabalho etc. Ao ser uma modelo de sucesso internacional, bonita e bem-relacionada,
que, no início da novela, se casa com um rico empresário branco, depois se separa dele,
consegue mostrar sua independência financeira, volta a desfilar e termina a novela com
um novo amor e tendo uma filha, Helena participa ativamente do “mundo dos ricos”
(quase sempre o “mundo dos brancos” nas novelas) não como coadjuvante, mas de
45

No decorrer da novela, a personagem Luciana (vivida por Alinne Moraes) e o seu drama ao se tornar
tetraplégica ganham espaço na trama, adquirindo até mesmo o destaque na história. Mas, aqui, considerase o interesse inicial do autor Manoel Carlos de dar o papel de protagonista à Helena, interpretada por
Taís Araújo, pelo menos nos primeiros meses da novela.
46
Nas cenas da favela, aparecem inúmeros figurantes de pele negra, representando a pobreza e a
marginalidade.
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modo ativo, ao contrário do que acontece com outros personagens negros na novela que
ocupam papeis de empregados, motoristas, bandidos etc.
Como a intenção desta análise é sempre remeter à temática principal do estudo
(a divulgação das características de uma sociedade de consumo), ressalta-se ainda que
Helena também apresenta um diferencial quando se pensa na sua participação em
comerciais, por exemplo, ou mesmo no seu papel dentro da novela de alimentar os
sonhos de consumo do público. Negros que atuam em papeis de serviçais nas novelas
raramente servem como garotos (garotas) propaganda de produtos direcionados às
classes média ou alta. Já a personagem Helena, ao representar o perfil da mulher
moderna, independente, “antenada” com as novidades do mundo da moda e preocupada
com cuidados com o corpo e com a aparência, representa um importante modelo
(atrelado a uma sociedade de consumo) a ser vendido ao público.
Assim, a personagem contempla uma importante estratégia da novela de
funcionar como vitrine de consumo também aos telespectadores negros, já que produtos
direcionados a esse grupo costumam receber boa audiência. Ao contrário de sua
personagem anterior, na novela A Favorita, em 2008, (quando a rica Alícia exibia um
cabelo absolutamente liso – a atriz usou peruca), Taís Araújo assume, em Viver a Vida,
o cabelo crespo ao estilo natural47, aliando assim suas características físicas negras com
o perfil de beleza, jovialidade e independência que a personagem transmite. Desta
forma, a própria Rede Globo se beneficia ao exercer uma espécie de estratégia de
marketing, valorizando o perfil negro e dando espaço para que o negro apareça em
situações que não sejam atreladas a estereótipos ou preconceitos.
Deve-se ressaltar, ainda, que a personagem vivida por Taís Araújo é a mais
jovem Helena da história das protagonistas do autor Manoel Carlos. Tem-se, então,
mais que a representação do negro, o retrato do negro jovem, o que, sem dúvida,
também é utilizado para representar importante segmento do mercado de consumo: as
mulheres adultas jovens, com faixa etária entre 25 e 35 anos. A Helena de Viver a Vida
é uma mulher bonita e independente e que, com a carreira de modelo, conseguiu
alcançar, ainda muito nova, o sucesso profissional e boa condição econômica.

47

Raramente a personagem Helena aparece com o cabelo escovado e/ou preso. Com exceção de algumas
cenas em que ela desfila, a modelo negra costuma estar com os cachos soltos e bem à mostra.
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3.4.3.4 O papel do consumo no “mundo dos ricos” e no “mundo dos pobres” nas
telenovelas
A empregada doméstica Cida retrata um relevante aspecto do consumo: o de que
consumir não significa apenas adquirir mercadorias, mas sim ter acesso (ou desejar ter
acesso) a determinados valores simbólicos que são carregados pelo produto que se
adquire. Dessa forma, a bonita empregada de “curvas generosas” deseja consumir
elegância, poder, refinamento, feminilidade, segurança, status social etc. ao chantagear
o patrão infiel para obter itens como: um aparelho de televisão de LCD, a lingerie que
seria um presente de Gustavo para a esposa Betina, um aparelho MP3 e um moderno
fogão.
Cida representa um dos aspectos do consumo que é a busca por ascensão social,
(uma busca tímida já que ela nunca pediu um bem mais caro) ao desejar obter produtos
que a assemelhe ao grupo social com o qual ela convive diariamente (a classe social
representada pelos patrões), mas sem conseguir ter acesso completo, e permanência, a
ele. Fica claro aqui o direcionamento da telenovela de retratar relações entre hierarquias
sociais, a partir das práticas de consumo, tanto de bens materiais, quanto simbólicos.
Cida demonstra o papel de como atuar diante dessas hierarquias e como tentar superar a
existência de barreiras entre elas (por exemplo, ao estabelecer com o patrão uma relação
próxima, com bastante intimidade, brincadeiras e galanteios). A empregada doméstica
retrata uma espécie de inconformismo com a realidade que vivencia e enxerga na posse
de bens, que nem são tão caros (mas, sobretudo, na posse de valores simbólicos e de
status) a possibilidade de se diferenciar de quem é semelhante a ela, em termos de nível
social.
Dessa forma, Cida aceita, deseja e tenta aderir a um estilo de vida que difere do
seu, (ela adere apenas parcialmente, já que ela “ganha” o que pede do patrão, mas não
deixa de exercer o seu trabalho e continuar sendo a empregada doméstica da casa). A
personagem demonstra também que o ato de consumir, mais que uma escolha
individual, reflete uma convenção de grupo, ou seja, ao dizer ao patrão que quer um
MP3, por exemplo, Cida demonstra ter conhecimento sobre o produto, possivelmente
por já tê-lo visto sendo usado por outras pessoas ou sendo apresentado em campanhas
publicitárias como uma forma de garantir à pessoa a possibilidade dela “ser diferente”
(se diferenciar do grupo social ao qual pertence e se aproximar de uma classe social
mais alta). Portanto, outras classes sociais e a publicidade evidenciam determinados
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valores de um produto ou serviço, tornando o consumo uma espécie de prática
obrigatória a determinados grupos sociais a que se pertença ou se deseje pertencer.
Tal discussão pode ser exemplificada não apenas pela personagem Cida, como
também pelo caso da irmã da modelo Helena, Sandrinha e pelo seu namorado Benê, que
vivem em uma favela carioca. O casal percorre a trama da novela envolvido com o
“mundo paralelo” das periferias, mas Benê sempre procura adquirir bens que o
aproximem da “realidade Zona Sul”, como em uma cena em que ele leva para o barraco
onde mora uma TV moderna e de tela grande (não se entra na discussão de como o
personagem conseguiu adquirir a televisão, possivelmente sob forma ilícita, relacionada
com o mundo do crime). Como a novela é acompanhada diariamente por cidadãos das
mais diversas camadas sociais, as tramas paralelas servem como uma espécie de
mecanismo conciliatório e, ao mesmo tempo, divulgador das diferenças existentes entre
elas.
Nesse sentido, Cida, Benê e Sandrinha remetem à luta real por inclusão existente
nas sociedades:
Se determinados segmentos do público não podem desfrutar do consumo dos
bens exibidos nas novelas, eles aprendem que produtos estão disponíveis,
para que servem e como deveriam ser usados, um conhecimento que
entendem como necessário para sua inclusão na sociedade. Ao utilizar os
recursos disponíveis, telespectadores de menor poder aquisitivo procuram
reconstruir o universo representado em suas vidas. (HAMBURGER, 2005, p.
82-83)

Já o “mundo dos ricos” na novela (bem detalhado no decorrer das análises dos
capítulos) é evidenciado pela divulgação de belas imagens e cenários, característica esta
marcante das produções com a participação do diretor da novela, Jayme Monjardim.
Além de expor o glamour associado ao “mundo da moda”, Viver a Vida atrai os olhares
sonhadores do público ao expor em todos os capítulos práticas associadas à beleza e ao
status social, como as cenas que mostram os atrativos turísticos e as paisagens da cidade
de Búzios, as conversas à beira de piscinas e em casas luxuosas, além das cenas em
locações internacionais, como na França, em Portugal, no Egito e na Jordânia.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Fica claro, após a análise teórica do objeto de estudo desta pesquisa, que a
telenovela, mais que uma obra de entretenimento e ficção, apresenta-se como uma
extensão do que se vive no cotidiano, sendo uma espécie de narradora da
contemporaneidade e, como tal, serve como uma vistosa janela de acesso às
características, hábitos e valores de uma sociedade de consumo (ou hiperconsumo). A
novela exerce uma espécie de civilização para este modelo social, visto que esta é a
estrutura de sociedade possível, na atualidade, marcada por sinais definidores como:
globalização, espetacularização social, cultura da mídia e do consumo.
Ao promover as características de uma sociedade de consumo, fica nítida
também, nas novelas, a abordagem das diferenças entre as classes sociais, pela qual se
ensina a consumir produtos e serviços mais sofisticados e enfatiza-se a aproximação
entre as classes mais pobres e o consumo, seja por vias legais ou, quando isso não é
possível, a solução encontrada é ter acesso a ele por meio da marginalidade ou de outras
vias (chantagem, por exemplo), como exemplifica os personagens Benê e Cida.
É fato que o modelo definidor de uma sociedade de consumo é o motor da
contemporaneidade, também no Brasil, considerando-se fatores decisivos para tal
constituição como: a elevação do padrão de vida das classes sociais do país, a
abundância de serviços e mercadorias que alimentam essa estrutura econômico-social, o
avanço tecnológico que incentivou e facilitou as práticas de consumo, entre outros.
Nesse sentido, a telenovela é um produto da indústria cultural, uma produção artística
do entretenimento. A indústria cultural produz uma nova forma de cultura na sociedade
contemporânea, ou a cultura resultante de um mundo industrializado, marcado pelo
intenso incentivo ao consumo gerido pelo capital.
Essa “nova versão” cultural abrange os conceitos de cultura, civilização e
história, e reúne um conjunto de símbolos, valores, mitos e imagens relacionados tanto à
vida prática quanto ao imaginário coletivo da sociedade contemporânea. Inserida nesse
processo, mais que um gênero televisivo de importância singular no Brasil, como
produto da indústria cultural, a novela deve ser “vendida” ao público e, por extensão,
deve “vender” ao mesmo o estilo de vida típico das altas camadas sociais, alimentando
sonhos e fantasias de consumo de extensa faixa social componente da audiência.
Com a ampliação do mercado consumidor e diante de um mercado cada vez
mais segmentado e exigente, valorizam-se os programas televisivos que possam
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oferecer fartas opções de identificação com os telespectadores, como é o caso das
telenovelas que têm a vantagem de fidelizar o público (de diferentes idades, todas as
regiões do país, classes sociais distintas e ambos os sexos) ao longo de vários meses em
prol da divulgação de determinados comportamentos e estilos de vida. Entretanto, é
fundamental destacar que, além da função colaborativa com a publicidade, esse
gênero televisivo pode ser utilizado como canal de visibilidade de questões sociais,
a partir do agendamento de assuntos que apresentem relevância político-social para
o público em geral.
Conclui-se, ainda, que o papel do consumo na telenovela não se resume à lógica
de vender. Em um país onde a televisão é utilizada como um dos principais meios
propagadores de informação para vasta parcela da população, a telenovela apóia-se na
proposta de que a inclusão social, se não alcançada plenamente, pode ser iniciada
através do acesso, mesmo que parcial e limitado, à exposição de práticas de consumo, o
que pode se dar por meio dos programas televisivos.
Desse modo, para um público que se informa pela televisão, assistir novela, além
das doses de lirismo e fantasia típicas de uma obra de ficção, pode oferecer também
ensinamentos e informações sobre o modo de usar novos produtos, oriundos do
desenvolvimento tecnológico e do avanço dos assédios consumistas. Tem-se, assim,
uma parceria estratégica e infalível: para um público sedento de novidades e
informações, a novela antecipa as características de um modelo de sociedade atrelado às
novas práticas de consumo.
Percebe-se, ainda, que o público consumidor (que consome os produtos da mídia
e do mercado) mais que trocar mercadorias, entende o consumo como um espaço de
interação e de diálogo com outros sujeitos, outros estilos de vida (como os retratados
por uma telenovela). A partir da análise de Viver a Vida, foi possível observar a maneira
como se dá uma espécie de “negociação” entre o público e a novela (produzida por uma
extensa equipe que vai muito além do autor e do diretor), em torno de conceitos
norteadores da sociedade atual, como capitalismo, relação entre classes sociais e o
consumo, cultura midiática, indústria cultural e desenvolvimento tecnológico.
Mostrando diferentes contextos (dos ricos e pobres – estes últimos em menor
proporção - dos brancos e negros, dos homens e das mulheres), Viver a Vida se
constituiu como mais uma telenovela da Rede Globo que atuou em prol da divulgação
do estilo de vida de uma sociedade de consumo, familiarizando os telespectadores com
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valores e práticas típicos desse contexto social e alimentando os sonhos daqueles que
não estão inseridos em tal realidade.
Entretanto, a novela em questão não trouxe apenas repetição de modelos já
abordados em novelas anteriores. O exemplo de Viver a Vida permite defender que a
receita da telenovela brasileira reúne repetição e inovação. De um lado, observa-se que
a cada telenovela que é transmitida, o telespectador se vê diante de personagens que
seguem o mesmo perfil de composição psicológica, são interpretados pelos rostos já
conhecidos do grande público e estão inseridos em um enredo padrão muito parecido ao
da novela anterior.
É recorrente a presença dos merchandisings comercial e social e a moda usada
pelos personagens serve de parâmetro para a composição do vestuário do público nas
ruas. Também é sempre notável o maniqueísmo clássico, às vezes alterando apenas os
representantes do bem e do mal: o mal pode ser retratado por um vilão em pessoa, ou
por uma doença que ataca o herói/heroína (pode ser ainda uma situação de desemprego,
ou um ato de violência, entre outros). Desse modo, fica clara a existência de um modelo
histórico de elaboração da telenovela que, além de facilitar seu reconhecimento, garante
a identificação e aceitação perante o público espectador.
Já por outro lado, é fundamental acrescentar elementos novos ao modelo padrão
desse tipo de narrativa para não esgotar o interesse do telespectador em acompanhar
cada novela que é lançada. Viver a Vida trouxe novidades ao público, ao apresentar, por
exemplo, a primeira protagonista negra do horário nobre da Rede Globo. A personagem
Luciana, que ganhou destaque no decorrer da trama (assumindo, inclusive, o papel de
protagonista da novela), representou a tentativa do autor, Manoel Carlos, de desarticular
o estereótipo do paralítico nas telenovelas, ao apresentar uma jovem modelo tetraplégica
que lutou contra o preconceito e contra as limitações físicas, continuou desfilando,
dirigia um carro adaptado, se casou e foi mãe de gêmeos. Desse modo, percebe-se que,
a cada novela que é exibida, são apresentadas temáticas novas que permitem repensar a
estrutura desse importante gênero televisivo.
Por não ter sido realizada pesquisa de recepção com parcela do público da
novela, não se pode discorrer sobre como os telespectadores reagiram aos apelos da
novela. Entretanto, pela análise dos capítulos, fica clara a manifestação de uma
disposição ao consumo promovida por Viver a Vida, o que reforça a estreita relação
existente entre a televisão brasileira e a formação de um mercado consumidor no país,
desde as décadas de 1960 e 1970. Desse modo, a Dissertação mais do que discorrer
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sobre o papel da telenovela brasileira, serviu como uma forma de compreender a
realidade do Brasil contemporâneo, com todas as suas desigualdades, deficiências e
avanços.
Para que tal objetivo fosse alcançado, despiu-se de qualquer pressuposto de que
a telenovela (como qualquer outro produto da indústria cultural) seria apenas produto
industrial, de mero entretenimento e alienante, e adotou-se uma postura mais global
(oriunda das noções dos Estudos Culturais) que enxerga a mídia (sobretudo a
telenovela) como influente produto artístico e cultural, com presença marcante no dia-adia do público.
Partiu-se da necessidade de refletir sobre a contribuição desse gênero televisivo
como forma de aprofundar as discussões em torno da expressiva influência da televisão,
no Brasil. Como tal, esta pesquisa baseou-se em relevante objeto de debate acadêmico
para os estudos de comunicação, ao partir do estudo de uma telenovela e abrir um leque
de discussões (ainda que resumidas) acerca de questões como a relação entre a mulher,
o negro e o consumo, a influência da TV no cotidiano da população brasileira e os
novos contornos que o termo “consumo” tem adquirido no século XXI.
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ANEXO A - Sinopse de Viver a Vida48

Com quase 30 anos, Helena é uma top model no auge do sucesso. Criada em
Búzios, no litoral do Rio, foi para a capital ainda na adolescência onde iniciou sua
carreira de modelo. A profissão a levou para vários países e a colocou no centro da
família. É em Búzios que Helena encontra o homem por quem se apaixona. A modelo
está na cidade onde cresceu para um importante desfile de moda quando conhece
Marcos nos bastidores do evento. Ela se encanta pelo seu jeito atencioso, sem saber que
o empresário é pai de Luciana, uma modelo principiante que inveja seu sucesso.
Helena e Luciana se conhecem da profissão, mas não são simpáticas uma com a
outra. Eis que Helena se apaixona e se casa com Marcos, pai de Luciana. Daí nascem
muitos conflitos. A partir de então, Helena terá que conviver com a resistência da
enteada ao relacionamento do casal, superar os preconceitos de namorar um homem
mais velho e enfrentar os desafios de ser uma esposa dedicada e boa profissional ao
mesmo tempo. Helena é uma mulher independente, que sempre batalhou, dona da
própria vida. O trabalho sempre esteve em primeiro lugar. Ao conhecer Marcos, ela se
encanta com seu jeito cavalheiro, de quem sabe o que quer. Talvez esta seja a primeira
vez que Helena opta pela vida pessoal.
Marcos está recém-divorciado de Tereza, com quem tem três filhas, duas
legítimas e uma adotada. A mais velha do trio é Luciana, que segue os passos da mãe
para se tornar uma modelo famosa. Isabel, a filha do meio, enxerga a vida com mais
pragmatismo e menos romantismo, por isso, vive implicando com os sonhos da irmã. A
mais nova é a doce Mia, filha adotiva do casal, que está sempre tentando apaziguar os
conflitos da família. Com personalidades completamente diferentes, as três filhas
moram com a mãe e acompanham o drama de sua separação. Cansada de culpar o
casamento pelo fracasso e infelicidade de sua vida, Tereza optou pelo divórcio.
Mas, apesar da corajosa resolução, Tereza carrega até hoje grande amargura por
ter abandonado as passarelas no auge de sua carreira para se casar. E este rancor ficará
mais evidente quando seu ex-marido começar a namorar Helena, uma mulher vinte anos
mais nova e, ainda, modelo bem-sucedida como ela era no passado. A situação causará
momentos de tensão que irão desestabilizar as relações familiares.
Enquanto faz oposição ao romance do pai, Luciana sonha em conquistar
glamour e sucesso no mundo da moda. Mimada, ela sempre teve tudo o que desejou e
não vai desistir fácil da ideia. Em todas as oportunidades que tem, exige que Osmar,
produtor dos desfiles, a coloque no mesmo patamar de destaque que a top model Helena
e lhe consiga grandes campanhas publicitárias. Osmar bem que tenta se desvencilhar
dessa fogueira das vaidades, mas quem se diverte é Helena. No topo da carreira, sem ter
mais o que provar, ela oferece a Luciana o prestígio de fechar o importante desfile de
Búzios.
Quem não gosta nada dessa guerra de egos é o namorado de Luciana. Jorge é um
arquiteto, responsável e trabalhador, com valores rígidos. Com pavor desse mundo de
aparências e holofotes, ele tenta dissuadi-la, de todas as maneiras, de seguir a profissão.
Mas Luciana deixa claro que esse é seu sonho e que não desistirá de perseguir o
estrelato, o que causa atritos entre os dois.
Jorge tem um irmão gêmeo, que é o seu oposto. Miguel é residente de Medicina,
no ramo da neurologia. Alegre, divertido e bon vivant, não esquenta muito a cabeça com
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os problemas. Conhecido por fazer brincadeiras fora de hora, não poupa o irmão, a
cunhada, nem mesmo Renata, com quem tem um relacionamento de altos e baixos.
Miguel não concorda com a forma com que a namorada lida com suas frustrações. Ela
abusa da bebida alcoólica e, para compensar as calorias, deixa de comer. A situação se
agrava, quando Renata tenta, sem sucesso, se tornar atriz ou modelo.
Do outro lado do mundo, Bruno e Felipe, dois grandes amigos, levam uma vida
de aventuras e incertezas: viajam, fazem trabalhos temporários, são adeptos de esportes
radicais e não ficam muito tempo no mesmo lugar. O lema deles é ser livre para viver a
vida, com todos os prazeres que ela possa oferecer. Bruno aproveita uma ida ao Oriente
Médio e convida o amigo para uma viagem à Jordânia. Lá, eles conhecem, por acaso, as
modelos Luciana e Helena, que estão no país para um desfile internacional. Na volta
dessa viagem, Luciana sofre um grave acidente, provocando transformações na vida de
todos.
Após uma séria discussão com Helena, Luciana é obrigada a viajar num ônibus
com outras modelos, longe da madrasta. E este ônibus vira, deixando graves sequelas na
jovem. De volta ao Brasil, o sonho de uma brilhante carreira de modelo para Luciana
está interrompido: ela fica tetraplégica. E Helena passa a carregar a culpa por ter
obrigado Luciana a fazer aquela viagem. E terá que enfrentar a fúria de Tereza, que
havia lhe confiado que tomase conta de sua filha.
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ANEXO B - Elenco de Viver a Vida49

ALINNE MORAES - Luciana
MATEUS SOLANO - Miguel/Jorge
TAÍS ARAÚJO - Helena
JOSÉ MAYER - Marcos
LÍLIA CABRAL – Tereza
GIOVANNA ANTONELLI - Dora
THIAGO LACERDA - Bruno
BÁRBARA PAZ - Renata
NATÁLIA DO VALLE - Ingrid
NELSON BASKERVILLE - Leandro
LETÍCIA SPILLER - Betina
MARCELO AIROLDI - Gustavo
CAMILA MORGADO - Malu Trindade
RODRIGO HILBERT - Felipe
MARIA LUÍSA MENDONÇA - Alice
ADRIANA BIROLLI - Isabel
PALOMA BERNARDI - Mia
CHRISTINE FERNANDES - Ariane
DANIELE SUZUKI - Ellen
MARCELO VALLE - Osmar
MARIO JOSÉ PAZ - Maradona (José Garcia)
NANDA COSTA - Soraia
APARECIDA PETROWSKY - Sandrinha
MARCELLO MELO - Benê
LICA DE OLIVEIRA - Edith
CRIS NICOLOTTI - Regina
PATRÍCIA NAVES - Silvia
MAX FERCONDINI - Ricardo
PRISCILA SOL - Paixão
CAROLINA CHALITA - Suzana
LEONARDO MIGGIORIN - Flávio
CLÁUDIO JAMBORANDY - Onofre
CYRIA COENTRO - Matilde
CECÍLIA DASSI - Clarisse
BRUNO PERILLO - Bernardo
CÉSAR MELLO - Ronaldo
MICHEL GOMES - Paulo
LUIZA VALDETARO - Glória
CARLOS CASAGRANDE - Carlos
HUGO RESENDE - Marcelão
GISELA REIMANN - Marta
RAFAELA FISCHER - Raquel
SANDRA BARSOTTI - Yolanda
MIWA YANAGIZAWA - Tomie
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CRISTINA FLORES - Vitória (enfermeira de Luciana)
ANA CAROLINA DIAS - Caru (secretária de Marcos)
THAISSA CARVALHO - Cida (empregada de Betina)
ROBERTA ALMEIDA - Nice (empregada de Tereza)
Dalva (empregada de Ingrid)
GABRIELA FÉRCIA - Vera (amiga de Clarisse)
As crianças
KLARA CASTANHO - Rafaela
CAIO MANHENTE - Gabriel
E... ALINE FANJU - Myrna (prostituta com quem Jorge se envolveu)
ÂNGELA BARROS - Celeste (médica-chefe do hospital Santa Terezinha das Rosas,
chefe de Miguel)
ANTÔNIO FIRMINO - André (ex-namorado de Helena)
ARIETHA CORREIA - Laura (enfermeira de Luciana enquanto ela estava no hospital)
BABU SANTANA - Coisa Ruim (amigo de Benê)
BETO NASCI - Afonso (ex-namorado de Helena)
CAETANO O´MAIHLAN - Alexandre (médico de Luciana, responsável por cuidar de
seu tratamento)
CHRIS MONIZ - Arelete
CRISTINA PROCHASKA - terapeuta de Renata
DÉBORA NASCIMENTO - Roberta (namorada de Afonso)
GABRIEL DELFINO - dublê de Mateus Solano
GUSTAVO TRESTINE – Marcelo (marido de Ariane – morre na primeira fase)
ISABEL MELO - Lívia (filha de Marta e Léo)
IVAN GRADIM - motorista do ônibus onde Luciana passeia como cadeirante
JEAN-PIERRE NOHER - Jean-Marie (namorado da juventude de Tereza)
JOÃO VELHO - Lauro (amigo de Jorge, do grupo de arquitetura)
LAÉRCIO DE FREITAS - Osvaldo (pai de Helena)
LÉO BRANCHI - Celso (filho de Osvaldo)
LEONARDO MACHADO - Léo (marido de Marta)
LIGIA CORTEZ - enfermeira da clínica onde Dora faz o ultrassom
LIONEL FISCHER - Dr. Moretti (médico chefe da equipe médica que trata Luciana)
LOLITA RODRIGUES - Noêmia (mãe de Marcos)
LORENZO MARTIN - Narciso ("sobrinho" de Osmar)
MARISE GONÇALVES - Marina (vizinha de Sandrinha quando ela se muda para a
favela)
MELISSA VETTORE - Amélia (acompanhante de Noêmia)
MILA MOREIRA - apresentadora do desfile de modas no primeiro capítulo
NATASHA HAYDT - Ana (namorada de Bruno no início)
PASCHOAL VILLABOIM – Antônio (porteiro no prédio de Ellen)
PATRÍCIA CARVALHO OLIVEIRA - Larissa (fisioterapeuta de Luciana)
PAULO LESSA - Mário (amigo de Jorge, do grupo de arquitetura)
RAFAEL SIEG - Neto (médico, namorado de Mia)
ROGÉRIO ROMERA - Lucas (pai de Rafaela)
SHEILA MATOS - Zilda (empregada de Ellen)
THIANA BIALLI - Fanny (namorada de Felipe no início)
ÚRSULA CORONA - Ivete (amiga de Dora)
WILLIAN FERREIRA - Dr. Kalil (médico de Luciana)
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