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RESUMO 

O trabalho ocupa lugar de destaque na constituição identitária e na manifestação da 

subjetividade; no contexto contemporâneo, as relações dos sujeitos com essa esfera 

de mediação ganham em complexidade. No reality show Aprendiz Universitário, tema deste 

estudo, o mundo corporativo é retratado em suas práticas, rituais, valores e modelos de 

liderança, com forte presença do consumo, em diversas formas, que estrutura o seu roteiro. 

No programa, comandado por um apresentador e dois conselheiros, 16 universitários 

competem em tarefas ligadas ao mundo corporativo, para se estabelecer um vencedor. 

Partindo de reflexões teóricas que situam o trabalho na intersecção do campo da Comunicação 

– Consumo, discutimos a dimensão comunicacional do consumo e do trabalho, aspectos 

visíveis e invisíveis deste último, além do papel de ambos como forma de codificar e 

classificar o sujeito. Numa sociedade midiatizada, atividades laborais são transformadas em 

produto cultural, na forma de espetáculo e oferecidas ao consumo midiático, adquirindo por 

isso um efeito pedagógico. Tendo como suporte teórico a Análise do discurso de linha 

francesa, a análise da gramática audiovisual e a Teoria do conto maravilhoso de Propp, 

analisamos comparativamente as temporadas de 2009 e 2010, apresentadas por Roberto Justus 

e João Dória Jr, respectivamente. Identificamos uma hibridação de discursos de diversos 

campos, que compõem o ethos competitivo do programa. O sujeito–trabalhador 

contemporâneo se vê pressionado a alcançar o sucesso, sujeitando-se a práticas e conflitos 

reprováveis, mas que são naturalizados pela cultura corporativa, marcada pela lógica 

neoliberal. 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Comunicação e Consumo; trabalho; espetáculo; reality show; Aprendiz 

Universitário. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Work has a key role in identity construction and subjectivity expression. The relationship 

between subjects and this sphere of mediation has become increasingly more complex in the 

contemporary world. In the Aprendiz Universitário reality television show, theme of this 

study, the corporate world is portrayed in its practices, rituals, values and leadership models, 

with a strong presence of many different ways of consumption that shapes its script. The 

show, chaired by a TV host and two counselors, has 16 University students competing in tasks 

related to the corporate world, so that one will be the winner. Starting from theoretical 

reflections that place work in the intersection between Communication and Consumption, a 

discussion is made about the communicational dimension of consumption and work, 

including visible and invisible aspects of the latter and the role of both consumption and work 

for encoding and ranking the subject is also discussed. In a mediatized society, work activities 

are transformed into a cultural product, in the form of a spectacle, and offered to media 

consumption, thus having a pedagogical effect. The theoretical foundation of this study 

comprises the French School of Discourse Analysis, the audio-visual grammar analysis and 

Propp’s Theory of the Wonder Tale. These theoretical references are used to make a 

comparative analysis of the 2009-2010 seasons, hosted by Roberto Justus and João Dória Jr, 

respectively. It has been identified a hybridization of discourses from several fields that builds 

up the competitive ethos of the show. The contemporary subject-worker is pushed to achieve 

success, submitting themselves to reprehensible practices and conflicts which, however, are 

naturalized by a corporate culture driven by neoliberal logic. 

 

 

Key-words: Communication and consumption; work; spectacle; reality show; Aprendiz 

Universitário.  
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1 INTRODUÇÃO 

Há muitas maneiras de observar, descrever e interpretar a realidade passada ou 

presente. Podemos fazê-lo a partir das artes, da comunicação, da história, das ciências, etc. 

Mas, fazê-lo a partir do campo do trabalho nos parece uma abordagem privilegiada, pois nos 

aproximamos daquilo que nos constitui como seres humanos. Esse é o pensamento de Engels, 

para quem o trabalho é a atividade que “criou o próprio homem”. Um dia, no distante período 

terciário, um homem colocou-se ereto, liberou sua mão para produzir artefatos, cada vez mais 

complexos, de geração em geração, afastando-se dos demais animais, construindo sua história 

a partir de seu trabalho, e por ele sendo construído (ENGELS, 2004. p.13-34).    

O trabalho é também um campo especialmente fértil para a pesquisa em 

comunicação, uma vez que possui uma dimensão comunicacional. Através dele dizemos 

quem somos e a que lugar pertencemos. Com frequência, a apresentação de pessoas 

desconhecidas se faz a partir da atividade de trabalho. A profissão exercida e o nome da 

empresa aderem à identidade e são usadas praticamente como um sobrenome: sou fulano, 

gerente, advogado, engenheiro da empresa tal. Por outro lado, trabalho e consumo se 

conectam na sociedade contemporânea de maneira singular. Não apenas porque estabelecem 

uma relação direta e mediata entre produção e consumo, mas porque ambos, trabalho e 

consumo, são lugar de ser e pertencer. Estabelece-se assim um diálogo necessário e 

indissociável. A partir do trabalho os sujeitos comunicam sobre si, ao mesmo tempo em que 

são consumidores de representações, de imagens e imaginários sobre essa esfera de atuação 

humana.    

Nesta pesquisa pretendemos problematizar o trabalho, sua dimensão comunicacional, 

sua relação com o consumo, mas a partir de sua representação na mídia. O objeto que nos 

propomos a estudar é o reality show exibido pela Rede Record de Televisão “Aprendiz 

Universitário”. O programa original, The Apprentice, foi ao ar em 2004 no canal NBC, nos 

Estados Unidos, e apresentado pelo magnata Donald Trump
1
. A fórmula obteve sucesso e foi 

rapidamente adaptada em vários outros países. No Brasil também entrou no ar em 2004 e até 

2009 foi apresentado pelo empresário Roberto Justus. Com a saída de Justus para o SBT, a 

sétima temporada, em 2010, passou a ser comandada pelo também empresário João Dória 

Júnior, presidente do grupo Dória Associados. 

                                                 

1
 Informações obtidas em 15/08/2010 no site http://pt.wikipedia.org/wiki/The_Apprentice. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/SBT
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_D%C3%B3ria_J%C3%BAnior
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_D%C3%B3ria_J%C3%BAnior
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Ao longo dessas sete temporadas, o programa sofreu alterações. O Aprendiz 1 e 2, 

por exemplo, contava com dois “consultores” que auxiliavam Justus nas decisões. Eram 

profissionais do mercado, convidados por Justus, e que analisavam o desempenho dos 

participantes. Já no Aprendiz 3, foram três consultores e que se alternavam nos episódios. Até 

esta terceira temporada, o objetivo era a contratação de um funcionário para o Grupo 

Newcomm, de propriedade de Justus. Os participantes eram profissionais que já atuavam no 

mundo corporativo.  Nas temporadas 4 e 5, os candidatos disputavam para que o vencedor se 

tornasse sócio de Roberto Justus. O programa muda o nome para Aprendiz: O sócio.   

Curiosamente, o vencedor da quarta temporada, que ocorreu em 2007, comprou a 

parte da sociedade que pertencia a Justus, uma indústria que iria produzir lenços para limpeza 

de automóveis. O produto, até hoje, não foi lançado no mercado. Em junho de 2008, no final 

da quinta temporada, o vencedor ficou sócio de Roberto Justus na incubadora de empresas 

Brainers, recebeu um prêmio de dois milhões de reais e tornou-se diretor geral da empresa. 

Em outubro de 2008, portanto apenas quatro meses depois da final, a empresa encerra suas 

atividades. A temporada de número seis, em 2009, traz mais uma novidade. Os participantes 

são jovens universitários e o vencedor seria contratado como trainee numa das empresas de 

Roberto Justus. Essa, aliás, foi a ultima temporada dirigida por ele. A partir da sétima 

temporada, assume a direção do programa o empresário João Dória Junior, mas o formato e 

mantido igual ao anterior.  

Assessorado por dois “consultores” também egressos do mundo empresarial, 

Cristiana Arcangeli, empresária, criadora da marca Phytoervas e David Barioni, ex-presidente 

da TAM linhas aéreas, membro do conselho consultivo do Instituto Ayrton Senna, entre 

várias outras ocupações profissionais, conduzem durante uma temporada, um grupo de 

universitários, selecionados pela produção do programa. A edição de 2010 recebeu a inscrição 

de 125 mil jovens, sendo selecionados apenas 16.  

Ao longo das duas temporadas, a estratégia era parecida. Os apresentadores e seus 

consultores dividem os participantes em duas equipes, estabelecem as tarefas e regras a serem 

cumpridas, lideram, aconselham, recompensam, advertem, analisam e criticam os erros e 

demitem, a cada episódio, um participante. A maior parte das tarefas é ligada de alguma 

forma ao mundo empresarial, como por exemplo, criar uma campanha para abrir contas 

correntes de universitários de um determinado banco, promover a venda de automóveis de 

determinada marca, criar estratégias para venda de pilhas, etc. 

Executadas as tarefas, uma equipe vence e recebe o prêmio, enquanto a outra é 

conduzida a uma grande sala de reuniões; os participantes perdedores se avaliam e são 
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avaliados e é tomada a decisão de eliminar um dos candidatos. Esse momento é o responsável 

pela criação do “bordão” do programa: Você está demitido! E normalmente vem cercado de 

grande dramaticidade cênica. Trata-se de um game show. É uma grande gincana, onde se 

pretende representar as estratégias empresariais para vender produtos, alavancar o consumo e 

atribuir significados às posições dos atores do mundo corporativo e seu desempenho nas 

rotinas de trabalho.  

Apesar da alternância em relação aos participantes
2
 – profissionais, sócios e 

universitários – nesse projeto de pesquisa optamos pelo formato onde jovens universitários 

disputam, portanto da sexta e da sétima temporada. E fazemo-lo pelo sentido pedagógico que 

o programa adquire. Ou seja, é um formato em que esses jovens são ensinados a trabalhar, 

instruídos quanto às práticas e estratégias que “dão certo” no ambiente corporativo e às regras, 

normas e valores que compõem sua lógica de campo (conforme Bourdieu). Portanto, é um 

formato que interessa particularmente à nossa pesquisa, já que o que se pretende é identificar 

quais são as representações do trabalho.  

No momento em que elaboramos nossa pesquisa, a Rede Record lança o Aprendiz 

2011, sendo o primeiro episódio veiculado no dia 03 de novembro de 2011 sob o comando 

novamente de João Dória Junior e cujo número de inscrições superou a casa dos 153.000
3
. A 

manutenção do programa em 2011, mesmo sob novo formato (não mais jovens universitários, 

mas profissionais de mercado), comprova o sucesso do reality show. E, naturalmente, isso se 

justifica pela audiência do programa, conforme demonstraremos do decorrer dessa 

dissertação.  

  

1.1 JUSTIFICATIVAS DA PESQUISA 

Os projetos de pesquisa do PPGCOM ESPM encontram-se articulados em torno da 

interface comunicação – consumo. Os debates inserem-se nos temas ligados à conjuntura, 

limites e as transformações das sociedades contemporâneas e encontram-se segmentados em 

                                                 

2
 A alternância mencionada refere-se ao fato de que os participantes do programa, na primeira versão brasileira, 

eram profissionais de mercado. O vencedor seria contratado por Justus. Numa segunda versão, também eram 

do mercado, porém o vencedor tornava-se sócio do apresentador.  Nas duas últimas temporadas, os 

selecionados eram jovens universitários e o vencedor seria contratado por uma empresa pertencente a um dos 

apresentadores. 
3
 Dados obtidos no site http://www.rd1audiencia.com/televisao/o-aprendiz-empreendedor-recebeu-153-mil-

inscricoes/, acesso em 24/11/2011. 

http://www.rd1audiencia.com/televisao/o-aprendiz-empreendedor-recebeu-153-mil-inscricoes/
http://www.rd1audiencia.com/televisao/o-aprendiz-empreendedor-recebeu-153-mil-inscricoes/
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duas linhas de pesquisa: Processos de recepção e contextos socioculturais articulados ao 

consumo e Lógicas da produção e estratégias midiáticas articuladas ao consumo. Esta última 

concentra as pesquisas que tratam da interface comunicação/consumo a partir da análise das 

estratégias pertinentes ao plano da produção, e entre outros temas, nela estão incluídas 

reflexões sobre o mundo do trabalho e suas representações e as dinâmicas midiáticas e de 

consumo associadas à construção da identidade e da diferença. Esta pesquisa busca 

compreender as estratégias de produção das narrativas presentes no reality show Aprendiz 

Universitário, construídas na lógica do consumo e em torno do eixo do trabalho e, portanto, 

adequado às propostas desta linha e mais especificamente ao projeto do Prof. Dr. Vander 

Casaqui, que tem como tema de suas pesquisas “As representações do mundo do trabalho na 

comunicação midiática”-, cuja proposta é o “estudo das representações sociais do mundo do 

trabalho, a partir da análise de sua presença na produção discursiva da publicidade e na 

visibilidade midiática de marcas e organizações”.  

Por outro lado, há que se destacar também a explosão do gênero dos reality shows 

como formato televisivo em todo o mundo e sua predileção pelo mundo do trabalho em suas 

representações. Assim, confere-se ao trabalho, em sua representação, uma estética 

espetacularizada.  

As representações do trabalho, lugar de construção identitária e de subjetividades, de 

forma espetacularizada, como produto midiático e em conexão com o consumo, constituem-

se, dessa forma, de um objeto extremamente rico para a pesquisa no campo da Comunicação-

Consumo. 

 

1.2 PROBLEMA E OBJETIVOS DA PESQUISA 

Nosso problema de pesquisa é compreender quais são as representações do trabalho 

e das práticas de consumo nas narrativas midiáticas do programa Aprendiz Universitário?  

O objetivo geral é analisar o programa Aprendiz Universitário por meio de suas 

representações do mundo do trabalho, no contexto da sociedade contemporânea, através das 

narrativas midiáticas estruturadas em torno da lógica do consumo. 

Como objetivos secundários, elegemos: investigar as simbologias e mitologias que 

emanam dessas narrativas; problematizar as intersecções entre processo comunicacional, 

mundo do trabalho e consumo; discutir a pedagogia do trabalho presente no programa, ao 

evidenciar e valorar modos de atuar na esfera organizacional, ao encenar as relações 
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hierárquicas e a competitividade entre pares, alimentando o imaginário social em torno da 

atividade laboral. 

Comunicação, consumo, trabalho, suas intersecções, o sujeito e a construção de sua 

identidade, a construção da identidade a partir de uma nova dimensão de trabalho, as 

mediações, a midiatização. Estes são os conceitos que pretendemos mobilizar a partir de 

vários autores, no âmbito do mundo contemporâneo.   

Temos ainda como objetivo discutir o campo do trabalho corporativo como lugar 

onde ocorrem lutas por distinção e que cria regras próprias pressionando o sujeito para algo 

que está além do resultado da sua atividade laboral. Ou seja, o indivíduo enfrenta pressões 

sociais, imposta por uma cultura empresarial capitalista, que o obriga, para ser valor, perante 

si e perante o outro, a ter determinado desempenho que o distinga dos demais. Por essa razão, 

além de produzir, precisa produzir-se, publicizar-se no âmbito do trabalho, para ser aprovado 

e, portanto, ter sua imagem consumida por si e para os outros. É, por isso mesmo, e na linha 

da teoria de Martín-Barbero (2009), um lugar de mediações, onde são negociadas as 

interpretações da vida e da cultura. 

 

 

2 COMUNICAÇÃO, CONSUMO E TRABALHO: CONEXÕES  

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA 

O objetivo desse capítulo é discutir a conexão entre os campos da comunicação e 

consumo, com o campo do trabalho. Conexão que se opera não apenas através da 

materialidade específica de cada campo, ou seja, através da linguagem, das mercadorias e das 

atividades laborais, mas principalmente a partir da intrincada rede de sentidos e significações 

que vão se estabelecendo a partir dessa conexão. Da mesma forma que com tênues e delicados 

fios de seda aranhas constituem uma trama resistente e com grande capacidade elástica, a 

comunicação, o consumo e o trabalho estão intrinsecamente associados, compondo a própria 

trama social e construindo significados para além do lugar de seu estabelecimento.   

Contudo, antes de prosseguirmos, é necessário contextualizar nossa pesquisa no 

tempo e no cenário sociocultural em que se enquadra. Primeiramente, falamos de um recorte 

sincrônico, situado na contemporaneidade, um período histórico discutido por diversos 

autores. Os termos utilizados para designar nossos dias são tão variados quanto as críticas a 
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cada um deles. Jameson fala em seu trabalho sobre sociedade pós-industrial
4
, “sociedade de 

consumo, sociedade das mídias, sociedade da informação, sociedade eletrônica ou high tech e 

similares” (1996, p.29). Harvey (1992), o próprio Jameson (1996), Lyotard (CONNOR, 1993) 

debruçam-se sobre o tema da pós-modernidade. Bauman (2001) cunhará o termo 

modernidade líquida.  

Os termos são diversos. E suas significações também. Kellner (2001, p.65) afirma 

que o termo pós-moderno é empregado para designar “uma espantosa diversidade de produtos 

culturais, fenômenos sociais e discursos teóricos” cujo conceito exige um permanente 

“aclaramento e crítica”. Jameson (1996, p.27) defende que na verdade há um conjunto de 

características que definiriam a pós-modernidade: fim da ideologia, da arte, das classes 

sociais, crise do leninismo, da social democracia, etc. Parte desta teoria diz que esta nova 

formação social “não mais obedece às leis do capitalismo clássico, livre da luta de classes” 

(idem, p.29). Em razão disso, a teoria marxista clássica resiste a essas denominações. Mas, 

este autor demonstra o engano dessa avaliação apontando um importante teórico marxista, 

Ernest Mandel, para quem as características do pós-modernismo são, na verdade, o resultado 

do mais “puro capitalismo”, o qual ele denomina de capitalismo tardio (idem, p.29).  Essa 

afirmação é relevante para nossa discussão, já que o trabalho, um dos eixos estruturantes de 

nossa pesquisa, adquire características específicas no interior do sistema capitalista , como a 

acumulação de capital a partir da exploração da mão de obra. Aceitar que as leis do 

capitalismo clássico não mais se aplicam na contemporaneidade implicaria em rever as 

relações entre capital e trabalho. Como demonstraremos ao longo de nossa dissertação, essa 

relação não só permanece, como se complexifica e se aprofunda em nossos dias, tendo o 

trabalhador não apenas como mero reprodutor de conceitos e práticas, mas incorporando ele 

mesmo o próprio discurso das empresas. Prosseguindo nesse elenco de definições, Harvey 

(1992, p.49) fala “da aceitação do efêmero, do fragmentário, do descontínuo e do caótico...” e 

citando Lyotard e Foucault, “a impossibilidade de existir uma metalinguagem, uma 

metanarrativa
5
 ou metateoria”. Conclui o autor dizendo que, ainda que existam, não é possível 

especificar verdades eternas e universais.  

Kellner assim resume a posição de alguns estudiosos: “Alguns teóricos do pós-

modernismo argumentam que as sociedades contemporâneas com suas novas tecnologias, 

                                                 

4
 Frederic Jameson, em seu livro Pós Modernismo: A lógica cultural do Capitalismo tardio, atribui a Daniel Bell 

o termo sociedade pós-industrial (1996, p.29). 
5
 Harvey explica as metanarrativas como sendo amplos esquemas interpretativos como propostos, por exemplo, 

por Marx e Freud.  
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novas formas de cultura e novas experiências do presente, constituem uma ruptura em relação 

às formas modernas de vida” (KELLNER, 2001, p.28). E, em nota de rodapé, ressalta que 

Baudrillard e seus seguidores são os autores que propõem a ruptura mais extrema. Baccega 

(2009, p.4-5) usa o termo “sobremodernidade”, cunhado por Augé, e que se caracteriza pelo 

excesso de informação, excesso de imagens e excesso de individualismo. Já Gilles Lipovetsky 

(2007) identificará nossa sociedade como a sociedade do “hiperconsumo”, marcada pela 

hiperindividualidade e por um consumo narcísico, emocional e intimizado.  

 Diante desse panorama teórico, é praticamente inevitável que as diversas acepções 

da contemporaneidade provoquem embates acalorados nos diversos campos sociais. E para 

esta pesquisa é fundamental refletir sobre o alcance dessas propaladas mudanças, rupturas, 

fim de paradigmas, se é que existem, sobre nosso problema. 

Harvey nos dá uma pista para prosseguirmos em nossa contextualização. 

Encontramos em suas reflexões uma contradição que é percebida por Foucault e Lyotard 

acerca das mudanças sociais ocorridas a partir dos anos 50 e 60. De um lado, nossa sociedade 

passou em muitos aspectos a ser pluralista e a resistir “às instituições, técnicas e discursos da 

repressão organizada” (HARVEY, 1992, p.50); e mais: para Lyotard há uma “atomização do 

social em redes flexíveis de jogos de linguagem” (idem, p.51) o que permite que o sujeito 

social se dissolva nessa disseminação de jogos de linguagem, recorrendo a códigos distintos 

de acordo com o contexto que vivencia (em casa, no trabalho, na igreja, etc.), o que lhe 

permite maior abertura e possibilidade de circulação. De outro lado, paradoxalmente, Harvey 

afirma que, para Lyotard, nos “reinos do direito, da academia, da ciência, do governo 

burocrático, do controle militar e político, da política eleitoral e do poder corporativo”, essa 

abertura e flexibilidade de discursos é limitada por essas instituições, ainda que esses limites 

não sejam estabelecidos de uma maneira final (idem, p.51). Harvey procura responder a essa 

aparente contradição com a reflexão de que discursos fragmentados produzem “instituições 

em pedaços”, processo que ele denomina de “determinismos locais”, também chamados por 

outros como “comunidades interpretativas” (idem, p.51-52). 

Sem nos aprofundarmos nesta polêmica, consideramos importante discutir nessa 

dissertação essa primeira caracterização. Nosso objeto de pesquisa e nosso problema 

encontram-se localizados num tempo de rupturas e transformações, mas que, contudo, não 

transformaram o caráter centralizador das corporações, a supremacia do capital sobre o 

trabalho, e nem dotaram o trabalhador de autonomia, no sentido estrito da palavra. Ricardo 

Antunes, em artigo que analisa os dilemas do trabalho no século XXI, afirma que  
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Em plena eclosão da mais recente crise financeira, estamos constatando a corrosão do 

trabalho contratado, a erosão do emprego regulamentado, que foi dominante no século 

20 e que está sendo substituído pelas diversas formas alternativas de trabalho e 

subtrabalho, de que são exemplo o "empreendedorismo", o "trabalho voluntário", o 

"cooperativismo", modalidades que frequentemente "substituem" o trabalho formal, 

gerando novos e velhos mecanismos de intensificação e mesmo autoexploração do 

trabalho (ANTUNES, 2001, p.1). 

 

Entretanto, não obstante as formas jurídicas desse trabalho contratado, percebemos 

que na contemporaneidade há na organização do trabalho um ingrediente novo, não percebido 

na modernidade. Há também no trabalho certa encenação construída. De um lado, 

trabalhadores que se impõem através de suas competências e de seu carisma pessoal para 

construir rede de relações pessoais (BOLTANSKI, CHIAPELLO, 2009, p.107)
6
, o que já 

implica em uma teatralização. De outro, há um componente estético no novo trabalhador. Ele 

se veste, se comporta, se importa com determinados padrões estéticos. Em grande parte, isso 

ocorre a partir do caráter informativo e pedagógico dos meios de comunicação de massa de 

que vale a indústria cultural para definir signos de distinção. Segundo Freire-Medeiros e 

Baker, “em termos gerais, apontam para o fato de que imagens midiáticas oferecem um 

cardápio comum de princípios de sociabilidade, dramatizam formas de pensar, agir, e se 

relacionar, conformando um currículo cultural básico” (2005, p.104). De outro lado, há 

empresas que, para atraírem os melhores talentos (grifo nosso), procuram transformar-se em 

lugares especiais para se trabalhar. As edições anuais das revistas especializadas em negócios, 

que listam as melhores empresas para se trabalhar, estampam os ambientes amplos, 

ajardinados, os espaços de lazer para os funcionários, produzindo assim um trabalho que se 

deseja consumir. Casaqui e Riegel analisam o interessante caso da Google que, ao publicizar 

seu ambiente de trabalho, torna-se objeto de desejo para jovens profissionais:  

 

Na estratégia de visibilidade do Google, o ambiente de trabalho que estimula a 

criatividade é o grande destaque. São lugares de design inusitado, que quebram 

expectativas e surpreendem, se comparados ao que seria um ambiente corporativo 

tradicional, com todas as suas conotações históricas (CASAQUI, RIEGEL, 2009, 

p.168). 

 

 No contexto das corporações, o Aprendiz Universitário, como veremos, pretende ser 

um laboratório, ou melhor, um palco, onde jovens universitários irão reproduzir as práticas 

                                                 

6
 Palavras grifadas pelos autores quando destacam as características distintivas entre os executivos tradicionais e 

os gerentes de projeto contemporâneos. 
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cotidianas de uma empresa, irão liderar equipes, formar parcerias, desenvolver estratégias de 

negócio, serão avaliados por empresários experientes nessas tarefas, serão “demitidos” da 

empresa e, por fim, aquele com melhor desempenho será contratado por uma empresa “real”. 

Ao analisarmos essa representação, iremos problematizar não apenas as práticas 

laborais, mas a produção de sentidos na intersecção comunicação, consumo e trabalho. Como 

veremos, há um imbricamento desses conceitos na prática social. Nossa aproximação, no 

entanto, seja em cada um dos temas, seja em sua conjunção, será cuidadosa no sentido de não 

vê-los de forma mecanicista, como meros instrumentos, nem estruturalmente, como causas e 

efeitos. Pelo contrário, serão compreendidos como fenômenos complexos, gerados e gerando 

relações sociais, dando sentido e constituindo a própria humanidade.  

 

2.2 COMUNICAÇÃO E LINGUAGEM. OS SENTIDOS CONSTRUÍDOS NA 

INTERAÇÃO SOCIAL 

A Comunicação tem sido muito discutida a partir de sua “função relacional” 

(BACCEGA, 1998, p.23). Graças a ela, espaços vazios entre os indivíduos e campos de 

conhecimento são preenchidos.  Entretanto, a comunicação, em suas mais diversas formas, e 

primariamente a expressão verbal, antes mesmo de possibilitar o acesso do sujeito ao meio e 

conectar sujeitos e domínios, é responsável pelo fenômeno de ser dos indivíduos. É a 

comunicação, a linguagem, a palavra quem nos constitui como pessoas, como 

individualidades, como identidades, como racionalidade. A comunicação não apenas nos 

conecta ao mundo, mas nos constitui.  

Essa compreensão é possível a partir das reflexões de Schaff sobre linguagem e 

conhecimento. Para o autor, a palavra é “sempre uma operação do pensamento” (1971, p.247-

248). Não é possível pensar num objeto, conceito, sujeito ou emoção sem que esse 

pensamento seja mentalmente realizado / identificado através de uma língua determinada. 

Prossegue Schaff, dizendo que “o pensamento conceitual é irrealizável sem os sinais da 

linguagem sonora” (idem, p.249); porém, como a própria palavra não é inata, ou seja, é 

desenvolvida a partir de processos sociais, a linguagem-pensamento formam uma unidade 

(idem, p.250). Falamos porque pensamos e pensamos porque falamos. Ou, em outras 

palavras, nossa atividade intelectual é um produto verbal e mental ao mesmo tempo. Contudo, 

as palavras que nós recebemos já estavam prontas e já significavam. E esta significação é 

possível a partir do contexto social do sujeito. A palavra em si é um signo neutro (BAKHTIN, 
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2002, p.36), ou seja, isolada na sua concretude está desprovida de sentido e função. Mas, 

quando conectada a outras palavras, quando interage com o meio social, ganha vida e produz 

sentidos que lhe são externos. Ocorre que a linguagem possui “ao mesmo tempo [caráter] 

formal e atravessado por entradas subjetivas e sociais” (BRANDÃO, 2004, p.10).  Portanto, a 

sua significação é transmitida a partir da interação do sujeito com os outros e com o meio 

social.  Por interação não queremos dizer a mera recepção pelo sujeito que a estrutura-

processo comunicacional proporciona, como se fossemos “mera ilustração da realidade” 

(BACCEGA, 1998, p.101). Interação também pressupõe a subjetividade do receptor, que, ao 

receber, torna-se também emissor de uma nova-mesma-mensagem reconfigurada, em razão 

dessa interação sujeito-meio social. Baccega chama o ato da fala, “individual e único”, de 

processo coletivo (2007, p.32). Isso se confirma também com Schaff (1971, p.250) para quem 

o sujeito é constituído de “pensamento individual, que é criador e inovador” e que a 

linguagem também exerce papel de mediação entre o que é social e o que é individual, 

criando uma relação constante entre passado e futuro, entre o que é dado e sua ressignificação 

no indivíduo e a partir dele (idem, p. 251), o que permite que o conhecimento, a ciência e a 

cultura estejam em permanente mudança. Martín-Barbero é contundente ao reconhecer a 

inter-relação entre cultura e comunicação e o papel relevante de uma sobre a outra:  

 

As relações da cultura com a comunicação têm sido frequentemente reduzidas ao mero 

uso instrumental, divulgador e doutrinador. Essa relação desconhece a natureza 

comunicativa da cultura, isto é, a função constitutiva que a comunicação desempenha 

na estrutura do processo cultural, pois as culturas vivem enquanto se comunicam umas 

com as outras e esse comunicar-se comporta um denso e arriscado intercâmbio de 

símbolos e sentidos (MARTÍN-BARBERO, 2003, p.68).  

 

Assim, por extensão, não só o indivíduo, mas toda a sociedade só existe em razão de 

um processo comunicacional que permite a percepção, a apropriação e produção de sentidos 

da realidade. É o que afirma Bordenave, para quem "a comunicação não existe por si mesma, 

como algo separado da vida em sociedade. Sociedade e comunicação são uma coisa só. Não 

poderia existir comunicação sem sociedade, nem sociedade sem comunicação" (1982, p.16-

17). É por essa razão, por essa intrínseca e indissociável relação entre sociedade e 

comunicação, que vários teóricos, ao abordarem o tema, tratam de uma “memória social”, de 

uma “rede de discursos”, de uma “rede de sentidos” (BACCEGA, 1998, 2007; GREGOLIN, 

2003) que coopera na produção de sentidos para um determinado discurso/ enunciação. Para 

Baccega, “a sociedade funciona no bojo de um número infindável de discursos que se cruzam, 
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se esbarram, se anulam, se complementam: dessa dinâmica nascem os novos discursos” 

(BACCEGA, 2007, p.21).  

Sobre esse aspecto, a produção de sentidos a partir da interação social, é possível 

lançar um primeiro olhar para nosso objeto e refletir sobre os significados presentes no 

Aprendiz a partir do que ele enuncia. Palavras como sucesso, carreira, performance, ganham 

nesse campo semântico sentidos próprios. Trabalho, trabalhar, já não é simplesmente uma 

atividade para subsistir. O termo vem cercado dessa rede de sentidos construída de que fazem 

parte os semas mencionados. Trabalho significa “carreira”, “profissão”, “atividade”, mas 

também é associado a “desempenho”, “sucesso”, entre outros encadeamentos estabelecidos 

em nosso tempo. Sem entrar no âmbito da formação ideológica, o que faremos em capítulo 

posterior, é possível identificar também, a partir do Aprendiz, como o meio, o contexto social, 

atribui sentidos diferentes a um mesmo conceito. Apenas a título de exemplo, tanto na versão 

americana (The Apprentice), quanto na brasileira (O Aprendiz), o perdedor em cada episódio 

é eliminado do programa. Ambas as versões têm como estratégia demitir a cada episódio um 

participante. O bordão “You’re fired” americano, ou “Você está demitido” no caso brasileiro, 

vem acompanhado de grande dramaticidade, com cenas em preto e branco, efeitos sonoros 

parecidos com tiros de revolver, câmera em close-ups nos demitidos. Contudo, há sentidos 

distintos em cada um dos programas. O perdedor brasileiro difere do loser americano. No 

caso americano, to be fired, ser demitido, possui uma carga emotiva muito maior e 

impactante. O fato de que isso ocorre para uma audiência de milhões de pessoas amplifica a 

repercussão e reforça os sentidos do loser, na cultura americana. Segundo o Longman 

Dictionary of Contemporary English
7
, loser é “someone who is never successful in life, work, 

or relationships” (grifo nosso). Em artigo que analisa a resiliência no âmbito do trabalho nas 

organizações, Barlach, Limongi-França e Malvezzi refletem sobre a conotação do termo e de 

seu alcance, inclusive para a saúde do trabalhador. Dizem elas que,  

 

No vocabulário americano, o próprio termo loser (perdedor, fracassado) assume, 

muitas vezes, conotação pejorativa pior que uma doença. A dinâmica psicológica que 

se estabelece faz da derrota a maior ameaça à auto-estima. Assim, pode-se considerá-

la fator de risco (2008, p.109). 

  

Qual a razão para que, naquele país, o termo adquira essa conotação tão negativa? A 

história de construção da sociedade americana é marcada desde seus primórdios pela busca da 

                                                 

7
 Harlow, England: Longman, Edição 2003. 
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prosperidade. Max Weber escreve que seus principais colonizadores, protestantes puritanos, 

pautaram a ética americana com base nos princípios do ascetismo cristão. Por esses 

princípios, a prosperidade é vista como um sinal da salvação, uma manifestação da graça 

divina e uma maneira de aumentar a glória de Deus (WEBER, 1996, p.79). Por outro lado, o 

ócio é visto como um pecado. Em sua maioria calvinistas, os fundadores da nação eram 

instados pelos dogmas religiosos a provar a sua fé através da atividade secular (idem, p.85). 

Nesse contexto, diz o autor que, “o mais importante é que o trabalho constitui, antes de mais 

nada, a própria finalidade da vida” (idem, p.113). Em História dos Estados Unidos: das 

origens ao século XXI (KARNAL et al., 2010), os autores registram que os próprios 

americanos viam desde o início um “destino manifesto” em função de serem um “povo 

escolhido” (p.25). Prosseguem, citando Weber, dizendo que, para os calvinistas, Deus ama o 

trabalho e a poupança e reafirmam que o ócio é pecado (p.27). Esta ética, aliada a outros 

fatores enumerados pelos autores, constroem uma nação rica e poderosa. Após percorrerem os 

diversos estágios de formação do país, descrevem o século XIX como um período em que a 

nação se expande e cria as condições para tornar-se um império. Há um surto de crescimento 

das estradas de ferro, mecanização da agricultura, desenvolvimento da tecnologia da 

comunicação e fortalecimento de grandes corporações. Em decorrência, o processo de 

urbanização também se acelera. Esse conjunto de bons indicadores, contudo, atrai imigrantes 

que trabalham em condições inadequadas e com baixa remuneração, gera problemas na 

distribuição da renda e cidades com péssima qualidade de vida. Baseados na tradição de 

valorizar o individualismo, muitos intelectuais viam na pobreza o castigo advindo aos 

indolentes. Religiosos, influenciados pela ética que fundara a nação, argumentavam que a 

santidade era uma aliada da riqueza. Outros, baseados num darwinismo social, viam o triunfo 

e progresso da raça humana como consequência da luta pela existência e, logo, qualquer 

atitude para ajudar os pobres, os “desajustados”, era vista como uma forma de conter os fortes 

e retardar o progresso. Os autores informam ainda que, não obstante haver outros olhares 

críticos para esse quadro, como o de pensadores marxistas, filósofos e sociólogos, que 

defendiam uma nova ordem socialista, baseada na cooperação e coletivismo, “a crença de 

senso comum era a de que os capitães da indústria norte-americana compunham uma camada 

social admirável de self-made men” (idem, p.158). Desta forma, o ser bem sucedido é 

absorvido pela cultura americana como mandato. Os meios de comunicação de massa, com 

seu ideário de sucesso e culto às celebridades, consolidam e reforçam esse ideal. Perder, 

fracassar, ser um loser, tem seu sentido associado ao pecado, ao desajustamento e caracteriza 

um sujeito de segunda categoria. Muito embora o imperativo de vencer esteja disseminado em 
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toda a sociedade americana e em todas as suas atividades, no mundo do trabalho, o qual 

interessa à nossa pesquisa, a ideia de sucesso encontra no desemprego, no subemprego, no 

subtrabalho, para usar a expressão de Ricardo Antunes (2010), sua face mais cruel.  

Lipovetsky, descrevendo as contradições da hipermodernidade, refere-se à exclusão do 

mundo do trabalho como algo que gera um sentido de deficiência, inutilidade e fracasso 

pessoal (2007, p.169). Uma investigação mais profunda sobre o termo é recomendável, o que 

não se fará nesse trabalho.  Por ora, o importante é perceber que o demitido por Donald 

Trump é um loser, um fracassado, com toda a carga pejorativa que carrega. Porém, quando 

assistimos cenas do Aprendiz brasileiro, quando o demitido deixa o hotel onde estava 

hospedado (o mesmo ocorre no Apprentice, com a diferença da hospedagem ser em uma 

grande casa) há um tom de compreensão, de aceitação e, em alguns casos, até mesmo de 

gratidão. Volta-se à vida. Foi apenas uma experiência, que em muitos casos, “me deixou 

melhor”. O candidato Caio, demitido no 13º episódio, portanto faltando dois episódios para o 

final, declara ao sair do hotel: “eu saio daqui com essa certeza de que esta derrota vai 

representar grandes vitórias no futuro” 
8
. No contexto brasileiro é possível “dar a volta por 

cima”, uma expressão carregada de significados construídos a partir de nossa história como 

povo. Contrariamente, algumas decisões do Apprentice americano são carregadas de 

indignação. Com a ressalva de que não estamos efetuando uma análise da versão americana, 

mas apenas nos servimos dela como referência de origem, como ponto de partida para a 

compreensão das traduções e apropriações à cultura corporativa/midiática brasileira, 

destacamos a fala de uma participante (Jennifer) demitida na sexta temporada: “When Derek 

got fired, I knew that Mr. Trump still wanted to fire somebody else. I just knew it! Honestly, 

I'm just shocked that Derek got fired. I can't believe it just happened. Anybody in my team 

could win. I'd put my money on Christine or Heidi. Who knows? You never know who's gonna 

be the next apprentice. It's not me”!
9
 Há alguns protestos aqui: primeiro a demissão de Derek, 

que para a participante demitida era difícil de acreditar; segundo na afirmação “ninguém no 

meu time poderia vencer”. Feitas as ressalvas, podemos perceber diferenças. 

Assim, quando nos voltamos para as práticas sociais, para as atividades que 

constroem o dia a dia dos sujeitos, devemos compreender que esses locais não são apenas 

lugares de fazer, mas sobretudo são lugares de significar. Especificamente nas atividades 

                                                 

8
 Planos 10.00 a 10.20, 5º bloco, 13º episódio, 7ª temporada. 

9
 "Quando Derek foi demitido, eu sabia que Sr. Trump ainda queria demitir mais alguém. Eu já sabia disso. 

Honestamente, eu fiquei chocada com a demissão de Derek. Eu não posso acreditar que isso aconteceu. 

Ninguém na minha equipe poderia ganhar. Eu apostaria em Christine ou Heidi. Quem sabe? Você nunca sabe 

quem vai ser o próximo aprendiz. Eu não serei”. 
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laborais, no trabalho, os discursos desvelam que espírito governa e prescreve as ações. 

Quando o trabalho é representado na mídia, através de um reality show tem-se a propagação 

desses discursos. É possível ver nesses programas de que forma a construção, a reprodução, a 

repetição de discursos transformam-se em lutas por distinção e pertencimento. Conheceremos 

que sentidos estão sendo produzidos a partir do trabalho representado escutando atentamente 

seus atores. 

 

2.3 CONSUMO COMO PRÁTICA CULTURAL. DE QUE CONSUMO FALA O 

APRENDIZ 

Se consideramos que os signos, as palavras, os enunciados adquirem sentido em 

função da interação social, o mesmo se pode dizer do consumo. Vejamos como práticas de 

consumo passam a ser práticas que definem uma cultura de consumo na modernidade e 

alcançam a sociedade contemporânea. Vejamos também, de que forma o Aprendiz se apropria 

dessas práticas em suas narrativas e quais são seus significados. 

 

2.3.1 Consumo: percurso histórico para uma conceituação 

   Bauman, em “Vida para consumo” (2008), descreve o consumo como prática 

trivial, inseparável da sobrevivência biológica e com raízes tão antigas quanto os seres vivos. 

Porém, é a partir do momento em que se inaugura “a era dos excedentes e estocagem” (p.38) 

que o consumo adquire significado profundo na vida das pessoas, a ponto de ser considerado 

por Campbell como “especialmente importante, se não central [...] o verdadeiro propósito da 

existência” (apud BAUMAN, 2008, p.38) ou “como privilegiado campo de constituição de 

subjetividade” nas palavras de Rose de Melo Rocha (2008, p.122). A Revolução Industrial, a 

partir do século XVIII, propicia o surgimento de uma sociedade de consumo e de culturas de 

consumo, cujos princípios norteadores se assentam na promessa de felicidade e bem estar, 

como nos ensina Baudrillard (2007). Lipovetsky (2007) conceitua essa era do capitalismo 

como o primeiro ciclo (Ciclo 1)
10

, marcada pela expansão sem precedentes da produção em 

                                                 

10
 Segundo Lipovetsky, são três as eras do capitalismo de consumo: o primeiro ciclo marca o nascimento dos 

mercados de massas e se caracteriza pela expansão da produção em grande escala, o desenvolvimento do 
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larga escala, pelo surgimento das grandes marcas e pela “invenção de um comércio de 

massa”, representado pelas grandes lojas de departamento (p.26-30). 

Walter Benjamin percebe essas mudanças. Em “Paris, a capital do século XIX”, ele 

passeia como flâneur pela cidade e procura desnaturalizar o olhar, assim como fizera 

Baudelaire, de acordo com seu estudo. Identifica nas vitrines e grandes magazines, não 

somente uma nova espacialidade urbana, mas um outro sujeito, que se relaciona com o mundo 

e com outros sujeitos de uma maneira diferente: através do consumo. O autor reconhece 

também nas exposições universais a construção do “universo das mercadorias” (BENJAMIN, 

1991, p.36). As exposições foram encontros mundiais onde eram expostos inventos, 

novidades, produtos de toda a ordem (PESAVENTO, 1997) e nelas havia um propósito de 

comunicar, mais especificamente um ideário social.  Máquinas eram expostas, muito mais 

como signos do progresso científico do que por sua finalidade. Havia uma fantasmagoria que 

distraia o homem e essas exposições tornaram-se “centros de peregrinação ao fetiche 

mercadoria” (BENJAMIN, 1991, p.35-36). Casaqui, a esse respeito, afirma que o maquinário 

industrial exposto era deslocado “de sua função original para ser admirado e para associar a 

imagem da modernidade tecnológica aos países que as apresentavam em seus pavilhões” 

(2010, p.25). Prossegue o autor considerando que em tais exposições propagava-se uma 

ideologia, os valores de uma vida burguesa.  Vemos nas exposições também, seja de coisas, 

seja de visões de mundo, outra fundamental característica no contexto de nossa pesquisa: há, 

sem dúvida, nesses grandes eventos – para os quais afluíam multidões desejosas de 

entreterem-se pela fruição das imagens, que não podiam ser compradas, apenas observadas – 

as raízes da cultura da mídia, desenvolvida de maneira mais intensa no século XX. Casaqui 

compreende bem esse fenômeno ao declarar que se tratou de “um marco fundamental da 

cultura do entretenimento que seria radicalizada no século XX e início do século XXI, 

ganhando dimensões globais, interconectada hoje que é por satélites, redes, computadores e 

outros suportes tecnológicos” (idem, p.25). 

                                                                                                                                                         

marketing de massas, centrado na importância da marca e na publicidade. Encerra-se com a Segunda Guerra 

Mundial. O segundo ciclo, a partir de 1950, é marcado pelo excepcional crescimento econômico, que criou a 

sociedade da abundância. O autor considera que é ao longo dessa fase que se edifica propriamente a sociedade 

de consumo de massa. O crescimento, a democratização do consumo que possibilite um cotidiano confortável 

e feliz, transforma-se em projeto de toda a sociedade. O consumo tem caráter de diferenciação social, 

possibilita prestígio, status e integração social. A partir dos anos 70 tem início o terceiro ciclo. Lipovetsky o 

conceitua como era do hiperconsumo. Não desaparecem as características do consumo ostentatório, da fase 

anterior, mas o consumo adquire um caráter emocional, intimizado, individual. Não se consome mais para o 

outro, mas para si. Nesta fase os consumidores devem ter “experiências afetivas, imaginárias e sensoriais” 

(LIPOVETSKY, 2007, p.26-47).  
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Mas, esse novo status das mercadorias, que de coisas passam a significações, ocorre 

em função das novas formas de produzir. Karl Marx, em sua obra fundamental O Capital, 

desvenda o processo através do qual as mercadorias adquirem um valor econômico diferente 

daquele que normalmente seria atribuído por quem os produziu ou pelo seu valor de uso, 

assim entendido como o valor do trabalho investido na produção das mercadorias. Segundo o 

autor, elas se desprendem de seu caráter meramente material e do valor do trabalho de seus 

produtores para adquirem uma dimensão social que é estabelecida na relação entre os homens 

e no momento da troca. Em suas palavras:  

 

[...] a forma mercadoria e a relação de valor dos produtos do trabalho na qual aquela se 

representa não tem a ver absolutamente nada com a sua natureza física, nem com as 

relações materiais dela resultantes. É somente uma relação social determinada entre os 

próprios homens que adquire aos olhos deles a forma fantasmagórica de uma relação 

entre coisas (MARX, 2002, p.46).  

 

Na visão de Marx, a mercadoria ganha autonomia em relação às condições de 

produção material, e adquirem uma significação social. Ao mesmo tempo, o próprio autor 

reconhece, ao observar as condições e práticas de seu tempo, que produção e consumo são 

indissociáveis. Segundo ele: “A produção é, pois, imediatamente consumo; o consumo é, 

imediatamente, produção. [...]” e usando de uma interessante metáfora conclui: “uma estrada 

de ferro em que não se viaja e que, por conseguinte, não se gasta, não se consome, não é mais 

uma estrada de ferro dynamei
11

, e não é efetiva” (MARX, 1978, p.109).  

Vários outros teóricos tratam do tema consumo ultrapassando a dicotomia 

infraestrutura X superestrutura. Veblen (1965, p.99) já em 1899 nos fala de um “dispêndio 

conspícuo”: o consumo de coisas supérfluas, praticado pela classe dos novos ricos, que tinha a 

finalidade de distinguir, de diferenciá-los da classe trabalhadora. Ora, ao distinguir o 

dispêndio conspícuo do consumo, reconhece o lugar deste como um consumo legítimo (não 

reprovável). Ele deixa claro isso ao afirmar que “Aqui se denomina ‘supérfluo’, porque não 

serve à vida humana ou ao bem estar do homem” (idem, p.99). Portanto, o consumo já fora 

identificado por ele como prática distintiva, mesmo que sua leitura seja sob um viés de crítica 

ao consumismo, entendido como aquisição do “supérfluo”. Podemos então perceber aqui uma 

dimensão comunicacional no consumo. É uma maneira de uma classe comunicar a diferença 

                                                 

11
 Nota do autor: Marx usa a expressão Dynamei em grego em sua obra original. As traduções para o inglês e 

português mantiveram a palavra no seu original. Seu significado é “potencialmente”. Assim, uma estrada de 

ferro que não se usa possui apenas o potencial para ser, mas não é de fato. 
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em relação à outra. É uma forma de marcar posições. É um código. É comunicação. Veblen, 

ao discutir o padrão de vida pecuniário das classes, afirma:  

 

Ao mesmo tempo, o efeito sobre o consumo é de concentrá-lo sobre as linhas mais 

evidentes aos observadores, cuja opinião favorável é almejável [...] Através desta 

discriminação em favor do consumo visível se verifica que a vida doméstica da 

maioria das classes é relativamente mesquinha em comparação com a parte ostensiva 

da sua existência, que se desenrola perante os olhos do observador (idem, p.111-112. 

Grifos nossos).  

 

  Destacamos, na citação acima, elementos que permitem inferir sobre a leitura do 

autor da dimensão comunicacional do consumo, aplicada à materialidade dos bens e seus 

aspectos simbólicos e rituais. Evidentemente, a estrutura social e de classes sofre alternância 

ao longo do tempo e temos hoje outras configurações. Mas, não obstante, permanecem as 

funções de comunicar, de marcar posição, através das práticas de consumo, não apenas de 

caráter econômico. Queremos com isso também afastar a visão estereotipada de que nos fala 

Baccega, segundo quem o conceito de consumo é marcado pela ideia de consumismo (2009, 

p.1). A partir de diversos teóricos, a autora demonstra de forma clara que, consumir é antes de 

tudo um traço da cidadania, e o seu contrário, não poder consumir, a falta de acesso ao 

consumo, é segregação (idem, p.2). 

Assim, consumo é atividade que acompanha o ser humano ao longo da história, é 

parte de sua constituição social. É forma de identificar-se, diferenciar-se e comunicar.  Não é 

em si bem nem mal. Sua significação e sentidos são construídos a partir das inter-relações 

entre sujeitos e, portanto, estão para além da concretude do ato. É o que diz Baudrillard em 

sua obra A sociedade de consumo (2007, p.59): 

 

o processo de consumo pode ser analisado nesta perspectiva sob dois aspectos 

fundamentais: 

1. Como processo de significação e de comunicação, baseado num código em que as 

práticas de consumo vêm se inserir-se e assumir o respectivo sentido. [...] 

2. Como processo de classificação e de diferenciação.  

 

Antes de fazer tal afirmação, Baudrillard analisa como nossa sociedade transforma a 

felicidade em algo mensurável. Mede-se a felicidade pelos objetos e signos. A felicidade está, 

portanto, intimamente ligada à ideia de abundância. Essa abundância, resultado de uma busca 

incessante de crescimento econômico, para ele é inatingível. Jamais teremos uma sociedade 

baseada na igualdade. Mas, não ocorrendo tal igualdade, permanecendo uma sociedade que se 

baseia numa lógica desigual de produção, em que há a riqueza e a pobreza, o consumo acaba 
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se revestindo de um caráter apaziguador, um processo de comunicação, um tipo de 

linguagem. Está além da apropriação individual dos bens e serviços, mas na produção de 

significantes sociais. E, por essa razão, é que conclui a asserção: “É o seguinte o princípio da 

análise: nunca se consome o objeto em si (no seu valor de uso)- os objetos (no sentido lato) 

manipulam-se sempre como signos que distinguem o indivíduo [...]” (idem, p.59).  

Néstor García Canclini faz uma pergunta instigante: “qual é a razão – para os 

produtores e para os consumidores – que faz com que o consumo se expanda e se renove 

incessantemente” (1996, p.52)? E sua resposta é: “o consumo é o conjunto de processos 

socioculturais em que se realizam a apropriação e os usos dos produtos” (idem, p.53). Tais 

processos são tão significantes, e com tamanho alcance, que chegam mesmo a organizar a 

sociedade. O autor é contundente ao afirmar que “o consumo é um processo em que os 

desejos se transformam em demandas e em atos socialmente regulados” (idem, p.59. Grifo 

nosso). Essa organização é evocada também por Guillermo Sunkel que, discorrendo sobre as 

obras de teóricos latino-americanos relacionadas ao tema, observa que Canclini, após analisar 

os modelos que definem o consumo, estabelece a perspectiva de que as mercadorias (e 

portanto seu consumo) têm um duplo papel de proporcionar subsistência e estabelecer as 

linhas das relações sociais. Para Sunkel, Canclini vê o consumo como:  

 

lugar donde las clases y los grupos compitem por la apropriación del produto social; o 

como lugar de diferenciación social y de distinción simbólica entre los grupos; o como 

sistema de integracion y comunicación; o como processo de objetivación de deseos; o 

como processo ritual (SUNKEL, 2002, p.2). 

 

Não se trata, portanto, de uma simples relação entre necessidades e a produção de 

bens para satisfazê-las. Compartilhando dessa visão, Rose de Melo Rocha lembra que, para 

Canclini, as práticas de consumo podem ser práticas cidadãs, práticas quem, segundo a autora, 

estão mais fundadas numa ética de fazer do que de ostentar (2008, p. 120). Sendo assim, 

consumir “é muito mais do que um mero exercício de gostos, caprichos ou compras 

irrefletidas, mas todo um conjunto de processos e fenômenos socioculturais complexos, 

mutáveis, através dos quais se realizam a apropriação e os diferentes usos de produtos...” 

(idem, p.120). Nesta mesma perspectiva, Martín-Barbero afirma que o consumo fala de 

“justas aspirações a uma vida mais digna” e não necessariamente uma apreensão dos valores 

das classes hegemônicas (2009, p.292). Para o autor,  

 

o consumo não é apenas reprodução de forças, mas também produção de sentidos: 

lugar de uma luta que não se restringe à posse dos objetos, pois passa ainda mais 
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decisivamente pelos usos que lhe dão forma social e nos quais se inscrevem demandas 

e dispositivos de ação provenientes de diversas competências culturais (idem, p.292). 

 

Está claro, portanto, que a essência do consumo não se encontra na materialidade dos 

objetos consumidos, mas na produção de sentidos que o consumo de tais objetos comporta, 

naquilo que eles representam, na sua significação. Tal qual o signo verbal adquire sentido 

apenas na interação com o meio, o objeto também só adquire sentido no momento em que é 

consumido (MARX, 1978, p.109).   

Rocha e Rocha (2007, p.75) afirmam que “o consumo é um sistema de significação e 

a principal necessidade que supre é a necessidade simbólica”. Portanto, o consumo exerce 

uma atividade comunicacional, ou seja, através do consumo nós comunicamos ao meio, e a 

nós mesmos, atributos que nos são caros. Por outro lado, o consumo se processa no bojo de 

discursos de sujeitos e instituições e por eles são significados e ressignificados. A esse 

respeito, Silverstone afirma que é uma atividade individual e coletiva, privada e pública e que, 

“opera entre o trabalho e o lazer” (2005, p.148), postulando dessa forma a ação mediadora do 

consumo. Portanto, falamos do consumo como prática social e cultural, que a partir da 

modernidade adquire um papel que está intrinsicamente e profundamente ligada a identidade 

e subjetividade dos sujeitos, que comunica, diferencia, classifica, codifica.  

 

2.3.2 O consumo como consequência do habitus e sua relação com o mundo corporativo 

Para aprofundar a compreensão do consumo como um princípio de codificação, é 

necessário voltarmo-nos para os conceitos de habitus, campo e de capital, como proposto por 

Pierre Bourdieu. Para esse autor (2001), um campo consiste em um espaço onde indivíduos, 

organizações, estruturas sociais se relacionam objetivamente, dentro de determinada dinâmica 

e com leis próprias, e que é marcado por lutas que ocorrem em seu interior entre pessoas e 

instituições que dele fazem parte, no intuito de se destacarem, adquirirem prestígio e poder, 

serem bem sucedidos. Esses atributos são denominados pelo autor como capital. Esse capital, 

que pode ser econômico, político, cultural, social e simbólico, estabelece o poder¸ a 

autonomia, a capacidade de ser legitimado e reconhecido de cada agente em seu campo 

próprio. Cada campo possui sua lógica própria e tem muito bem definido que 

comportamentos, visões de mundo e sistemas de classificação são compartilhados por seus 
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membros. A esse conjunto de características dá-se o nome de habitus (BOURDIEU, 2001, 

p.59-74).   

Partindo dessas definições teóricas, consideremos o trabalho corporativo que é 

representado no Aprendiz. Nele há notadamente um conjunto de procedimentos e 

caraterísticas próprias do campo, na conceituação de Bourdieu. Primeiramente poderíamos 

falar da linguagem, sempre marcada por jargões utilizados por profissionais desse mercado, 

como estratégias, planejamento, resultados, foco, gestão etc. Também o código suntuário 

facilmente se identifica. Os profissionais das empresas que participam do programa, bem 

como seus apresentadores, estão caracterizados pelo uso de ternos e gravatas ou tailleurs e 

ternos femininos. A esse respeito, Bourdieu afirma que “a cosmética corporal, o vestuário [...] 

constituem outras tantas oportunidades de experimentar ou afirmar a posição ocupada no 

espaço social como lugar a assegurar ou distanciamento a manter” (2007, p.57). Usar ternos e 

gravatas de determinada grife, portar o celular da moda e as canetas de certa marca, fazem 

parte desse universo e conferem a seus usuários posição de destaque. Clovis de Barros Filho e 

Felipe Tavares Paes Lopes constatam que “o gosto não apenas possui uma origem social, 

como também discrimina e hierarquiza. Classifica socialmente. É objeto de distinção, 

portanto” (2008, p.106). Bourdieu destaca ainda, ao falar da gênese do conceito de habitus, 

que nele também está presente não apenas um conhecimento adquirido, mas também uma 

“disposição incorporada, quase postural” dos agentes (2001, p.61) e nesse sentido a postura 

corporal ao redor de uma mesa de reunião, a tonalidade da voz, os cumprimentos, 

apresentações, seguem um sempre um ritual reproduzido por todos, o que também está 

claramente identificado no Aprendiz, que reproduz as atividades do trabalho nas empresas e 

que se percebem, seja na forma de manipular uma caneta ou computador, os diálogos aos 

celulares, a condução de reuniões, etc. Essas encenações, que incluem o consumo de bens, o 

consumo de símbolos, o comportamento no mais amplo sentido, constituem o habitus do 

mundo corporativo, sistemas de sinais que são percebidos nas relações e que classificam e 

diferenciam os agentes dentro desse campo (BOURDIEU, 2007). O campo dita o habitus e 

este organiza as práticas distintivas do campo. Por essa razão, o habitus e o consumo a que ele 

induz/conduz torna-se manifestação de lutas travadas no campo. Nas palavras de Bourdieu: 

 

As lutas pela apropriação de bens econômicos ou culturais são, inseparavelmente, 

lutas simbólicas pela apropriação de sinais distintivos como são os bens ou as práticas 

classificados e classificadores ou pela conservação ou subversão dos princípios de 

classificação dessas propriedades distintivas. Por conseguinte, o espaço dos estilos de 

vida (...) não passa em si mesmo de um balanço, em determinado momento, das lutas 

simbólicas cujo pretexto é a imposição do estilo de vida legítimo e que encontram uma 
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realização exemplar nas lutas pelo monopólio dos emblemas da “classe” 

(BOURDIEU, 2007, p.233). 

 

Assim, é possível concluir que o habitus estrutura as práticas de consumo do campo, 

e que estas práticas são formas de lutar por afirmação e posicionamento nesse campo a partir 

dos significados atribuídos em seu interior.    

Pensar o consumo nessa dimensão possibilita apontarmos para o que é possível 

entrever nas cenas do Aprendiz: o consumo da imagem do próprio sujeito, construída no 

âmbito do seu trabalho e a possibilidade de consumir o próprio trabalho, já que, como vimos, 

é estrategicamente transformado em objeto de desejo pelas empresas, em lugar para ser visto e 

reconhecido. Daí ultrapassar o sentido de uma atividade meramente laborativa e assumir um 

papel de patrimônio distintivo.  

 Diante desse quadro sobre o consumo, colocamos a seguinte questão, a ser 

explorada através da análise empírica: quais são os significados do consumo presentes no 

Aprendiz? De que consumos falamos? Por meio do estudo do Aprendiz Universitário, 

procuramos compreender o consumo nas seguintes dimensões: 

 

1. consumo de um produto cultural, o programa em si; 

2. consumo de materialidades; 

3. consumo simbólico, presente na estratégia de publicização das marcas 

corporativas; 

4. potencialidades do consumo midiático do trabalho espetacularizado. 

 

2.3.3 O consumo no Aprendiz Universitário 

Iniciemos pelo consumo do produto cultural. O Aprendiz é forma comercial de 

cultura.  É ofertado ao consumo como produto e tratado como tal. A logomarca do programa 

está colocada durante toda a exibição, em todos os blocos, em todos os episódios. É o 

programa falando de si mesmo. O site TV em Foco, que se dedica exclusivamente a falar 

sobre a programação televisiva, destacava em 02/06/2010: “Na última terça-feira, embalado 

com os excelentes índices da novela ‘Bela, a Feia’, o ‘Aprendiz Universitário’ manteve a 

segunda colocação isolada no ranking do Ibope, com 11 pontos de média, pico de 19 e share 

de 25% na faixa do horário em que foi exibido, das 23h18min à 00h32min. Este foi o melhor 
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desempenho desde a estreia da temporada, no dia 15 de abril. Durante 22 minutos a atração 

ficou na liderança”
12

.  

Mas, além de ser o próprio programa uma mercadoria, há a oferta de outras ao longo 

dos episódios. Há a presença de marcas que não fazem parte propriamente do roteiro de um 

episódio específico, mas suas imagens, utilizadas na transição entre as cenas, marcam espaços 

e são associadas a coisas positivas, como o trabalho, o reconhecimento do bom desempenho, 

o lazer, entretenimento. A título de exemplo, close ups de veículos da Fiat em movimento são 

mostrados no deslocamento de participantes de um local para outro, conotando o dinamismo e 

a agilidade do trabalho (Fig.1). A marca Sky está presente num momento em que uma 

secretária informa o horário da sala de reunião (Fig.2). 

    

Figuras 1 e 2 – marcas de patrocinadores são inseridas, sem conexão direta com o roteiro do episódio veiculado, 

mas compõem o cenário do trabalho 

Fonte: imagens extraídas dos episódios 9º e 10º, da 6ª e 7ª temporadas respectivamente. 

 

Já a premiação dos vencedores sempre ocorre de forma glamorosa. Viagens 

internacionais, hospedagens em hotéis de luxo e jantares ou eventos especiais com os 

apresentadores. A título de exemplo, o prêmio concedido para a equipe UP, vencedora do 4º 

episódio da sétima temporada, foi uma viagem à Suíça. O líder da equipe nessa prova, 

Rodrigo Solano, foi na classe executiva pela companhia aérea Swissair, enquanto seus colegas 

de classe econômica (Figs.3,4). João Dória, ao apresentar o prêmio, diz a todos que o líder 

Rodrigo teria tratamento de rei na classe executiva, pois ele “foi rei” no desenvolvimento da 

tarefa (as palavras foram grifadas por serem a exata expressão utilizada no programa). A 

equipe visitou estação de esqui, fábrica de queijos suíços, fábrica de chocolate da Nestlé, que 

patrocinou o episódio. Antes de entrarem para a sala de reunião, onde serão julgados, os 

participantes da equipe perdedora recebem imagens dos vencedores na Suíça, esquiando, 

brincando na neve. O reconhecimento via premiação adquire assim um caráter duplo: um 

caráter de reconhecimento para os vencedores (só os com alta performance têm direito ao 

lazer, ao entretenimento), tendo simultaneamente um caráter de punição para os que perdem. 

                                                 

12
 Disponível em http://tvfoco.pop.com.br/tv-foco/o-aprendiz-bate-recorde-de-ibope/, acesso em 24/11/2011. 

http://tvfoco.pop.com.br/tv-foco/o-aprendiz-bate-recorde-de-ibope/
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Há também consumo material. Produtos dos patrocinadores do programa são consumidos ao 

longo dos episódios pelos participantes (Figs.5,6).  

 

 

   

Figuras 3 e 4 – A bordo de aeronave da Swissair, equipe UP se desloca para Suíça. 
Fonte: imagens extraídas do 4º episódio da 7ª temporada 
 

 

    

Figuras 5 e 6 - Consumo de produtos da Nestlé durante o café da manhã 

Fonte: imagens extraídas do 5º episódio da 7ª temporada  

 

     

Figuras 7 e 8 - Os produtos aparecem em close 

Fonte: imagens extraídas do 5º episódio da 7ª temporada  

 

 Há também uma forte presença das marcas corporativas, as quais estruturam o 

roteiro do programa, em torno do qual circulam os outros temas: o trabalho e o consumo de 

outras mercadorias. Isso porque cada episódio tem como fio condutor a realização de uma 

tarefa ligada à marca patrocinadora daquele episódio.  
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A marca também é utilizada para apresentar e marcar o discurso do trabalho do 

mundo corporativo. A título de exemplo, registramos como se dá a entrega de uma tarefa no 

8º episódio da sexta temporada - ressaltando que esse modelo é o mesmo registrado em todos 

os episódios da série. No episódio mencionado, as duas equipes são desafiadas a 

administrarem vendas on line da FNAC
13

. Antes, contudo, recebem treinamento das empresas 

terceirizadas que administram essa operação para a empresa e recebem um briefing
14

 do 

presidente da FNAC. Há marcadamente um discurso empresarial. Metas, resultados, 

concorrência. À medida que as operações da empresa são explicadas aos participantes, para 

facilitar a execução das tarefas, fica evidente também, no recorte efetuado, a apresentação da 

marca FNAC, “com sua agilidade, sua tecnologia, seu compromisso com o cliente”. Isso 

ocorre de uma forma velada, no sentido tradicional da publicidade. Casaqui conceitua essa 

forma de veiculação das marcas “sem que se assuma diretamente a dimensão pragmática do 

apelo à aquisição de produtos” (2011, p.8) de publicização. Para esse autor: 

 

Essas estratégias envolvem a espacialidade, o design, as ressignificações dos produtos, 

a elaboração de narrativas que promovem a transcendência, a mitificação das 

mercadorias e as convergências entre elas e os desejos, sonhos, objetivos humanos. 

Elementos que configuram, nos deslizamentos dos sentidos e nas readequações aos 

formatos industriais próprios de nossa época, ou prescindindo deles para produzir 

novos modos de interlocução com os consumidores, as formas da publicidade 

contemporânea e as estratégias de publicização, que identificamos como herdeira de 

matrizes culturais como as que apresentamos em síntese: o espaço urbano e seus 

personagens em contato próximo aos sujeitos; o consumo simbólico da visibilidade 

das mercadorias; as narrativas que emolduram os bens de consumo e os transportam 

para contextos imaginários; o design e a espacialidade que vão promover o olhar como 

sentido do consumo da visualidade das marcas, dos produtos, das corporações (idem, 

p.8).  

 

 Diante dessas considerações, analisaremos os significados atribuídos a essas 

estratégias de publicização, no âmbito mais geral das narrativas do Aprendiz Universitário. 

Como já foi dito, tal qual o signo verbal adquire sentido apenas na interação com o meio, 

segundo Bakhtin, o objeto também só adquire sentido no momento em que é consumido. 

Casaqui e Riegel, ao refletirem, no contexto do capitalismo de consumo, concluem: “consumo 

que não se limita à aquisição de bens, mas que tem um sentido mais amplo: consumimos 

                                                 

13
 A FNAC é uma cadeia de lojas que opera no varejo vendendo livros, DVDS, CDs e variados produtos 

eletrônicos e que também possui um serviço de vendas on line. 
14

 Conjunto de informações básicas, instruções, diretrizes, etc., elaborado para a execução de um determinado 

trabalho, ou missão militar. 
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imagens, consumimos modelos, consumimos ideias e reflexões sobre o ser humano” (2008, 

p.14), enfim, como apontam os autores, consumimos teses sobre a sociedade em que 

constituímos identidade, produzimos, vivemos. 

Tais mercadorias e serviços, ao serem apresentados e consumidos num reality show 

em horário nobre, por jovens universitários, ora usados como moeda de reconhecimento, ora 

num café da manhã, adquirem outro significado, para além da materialidade, pois acionam o 

imaginário. Da mesma forma, a publicização acima referida conduz também a uma 

reelaboração do sentido da marca. O Aprendiz Universitário conecta o campo do trabalho 

corporativo ao consumo requerido pelo habitus de forma diferenciada. Um e outro 

estabelecem uma dialogia interessante. O trabalho, representado no programa se estrutura em 

torno do consumo, que por sua vez é a razão do próprio trabalho representado.  

   

2.4 CARACTERÍSTICAS DO TRABALHO NA CONTEMPORANEIDADE 

2.4.1 Considerações iniciais: trabalho e identidade 

Como temos pontuado desde o início de nossas reflexões, o trabalho possui 

dimensões muito maiores que a tentativa de produzir para sobreviver. As atividades de 

trabalho “não são para nós governadas pela pura necessidade de subsistência [...] A atividade 

de trabalho é também obra e ação. Obra no sentido de que produz coisas duradouras [...] Ação 

no sentido de que gera [...] resultados subjetivos indissociáveis do agente...” (CLOT, 2007, 

p.200). Claude Dubar (2005, p.136), ensina que há duas categorias de análise da identidade: 

uma identidade para o outro (processo relacional) e uma identidade para si (processo 

biográfico). Portanto, nossa identidade social é marcada pela dualidade. Apesar de 

heterogêneas, ambas possuem um mecanismo comum de tipificação. E a construção de ambos 

os aspectos da identidade (o relacional e o biográfico) é feita a partir do trabalho, entre outros 

aspectos
15

. O trabalho, portanto, não só constrói identidade, como comunica essa identidade 

ao outro. O objetivo dessa seção é discutir, de um lado, a importância do trabalho na 

construção identitária, e de outro, as dificuldades dessa construção na sociedade 

contemporânea, já que mecanismos capitalistas transferiram para o próprio sujeito a 

                                                 

15
Tal se depreende da leitura do Capítulo 5 “Para uma teoria sociológica da identidade” – páginas 134 a 156. 
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responsabilidade de construir-se e gerir-se a si mesmo, num ambiente marcado por incertezas 

e constantes mudanças. 

2.4.2 Considerações iniciais: trabalho visível e trabalho invisível 

Que tipo de trabalho problematizamos em nossa pesquisa?  Schwartz (2011), a partir 

da literatura científica, identifica três aproximações distintas a uma conceituação de trabalho. 

A primeira delas considera o surgimento do trabalho na história humana há cerca de 2 milhões 

de anos, quando as primeiras ferramentas foram produzidas pelo homo habilis; uma segunda 

visão postula que o verdadeiro trabalho ocorre a partir do momento em que grupos sociais 

começam a se sedentarizar e a vida passa a ser organizada pelos ritmos da agricultura e da 

criação de animais, no período neolítico, 7.500 a.C.; um terceiro olhar dirige-se para o 

momento em que se estabelece o trabalho como uma prestação de serviços remunerada que 

surge massivamente. Essa última conceituação, a do tempo trocado por dinheiro, ou 

assalariamento, permite que se comece a separar o que está dentro do trabalho e fora do 

trabalho. Também é a partir desse momento que as classes sociais se organizam e que as 

contradições sociais se desenvolvem. Aqui também surge o cientificismo do trabalho, 

caracterizado pela busca obsessiva da simplificação de atividades, de forma que o trabalhador 

não necessitasse pensar. Yves Clot, a esse respeito, escreve que o sistema taylorista exigia do 

operário simplesmente o gesto artificial, razão pela qual não se fazia esforço apenas para 

escolher o movimento, mas também para reprimir movimentos indesejados. Clot conclui que 

“a calibração do gesto é uma amputação do movimento” (2007, p.14). Schwartz desenvolve 

interessante perspectiva sobre o trabalho: a ergologia. Trata-se de abordagem epistemológica 

segundo a qual a atividade humana do trabalho é responsável “pela dialética que põe em 

movimento o homem e seu meio, construindo valores éticos e materiais, fazendo, assim, 

concretamente a história (FIGARO, 2011). É um olhar transdisciplinar, que procura estudar as 

complexidades do trabalho em todas as suas dimensões. Um dos aspectos importantes 

analisados por Schwartz é que, não obstante o caráter prescricional do trabalho, o sujeito 

sempre faz uso de si para enfrentar as normas, sempre há um debate entre “normas 

antecedentes e uma tentativa de renormalização” (SCHWARTZ, 2011, p.13). Analisando esse 

aspecto da teoria de Schwartz, Maria Cecília Souza-e-Silva (2008) usa como exemplo o fato 

de que numa determinada linha de montagem é proibido falar; porém essa regra é 

coletivamente quebrada pelas trabalhadoras que, para vencer o sono e cansaço, cantarolam 

baixinho. Por esse mesmo conceito, Schwartz introduz a noção de que sempre há no trabalho 
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uma parte visível, aquilo que é o concreto da atividade (as máquinas, as normas, os objetos, os 

clientes, etc.), e outra invisível, identificada como toda a cadeia da vida social do sujeito: suas 

memórias, relacionamentos, experiências, valores, etc. Desta forma, o trabalho é uma 

tessitura. Há uma trama de fios que liga homens e mulheres aos processos propriamente ditos 

– a parte visível, e uma cadeia que os mantem ligados à sua história, seu corpo, suas 

experiências, memórias, valores, entre outros– a parte invisível (SCHWARTZ, 2011, p.12). 

Estas reflexões que faz Schwartz permitem então pensar o trabalho de forma muito 

mais abrangente que a noção de trabalho mercantil, noção que restringe o conceito, e que faz 

parecer que os outros trabalhos sejam menos relevantes, quer seja para a sociedade, quer para 

o próprio trabalhador, na construção de si. O autor, por essa razão, advoga a ideia de que é 

necessário alargar o entendimento para abarcar o trabalho em geral – informal, doméstico, as 

formas mercantis de contrato– para reequilibrar a visão que temos da própria vida, social e 

familiar, o que permite refletir de maneira mais profunda sobre aquilo que é invisível em todo 

o trabalho. 

Não obstante, o surgimento do trabalho mercantil, contudo, por seu alcance, pelas 

profundas consequências que acarreta à sociedade e aos homens, deve ser considerada com 

atenção. Mesmo uma leitura atenta de Schwartz nos permite considerar que, não obstante sua 

visão ampliada do conceito, suas reflexões sobre a ergonomia e ergologia privilegiam as 

formas mercantis. Nossa pesquisa se dirige a essa forma de trabalho e, mais especificamente, 

ao mundo do trabalho corporativo, assim entendido como aquele exercido no contexto de 

grandes empresas capitalistas, contexto esse que possui suas características próprias (habitus, 

capital, etc.), mas que deve ser observado também à luz dos ensinamentos de Schwartz, nas 

dimensões da trama e cadeia, seus aspectos visíveis e invisíveis.  

 

2.4.3 Características e prescrições do trabalho corporativo 

Para visualizar então esse universo e suas características, devemos também fazer 

algumas considerações históricas. Sennett (1998), ao considerar as características do trabalho 

em meados do século XVIII, identifica o trabalhador também como produtor. Ele desenvolve 

e comercializa sua produção, diretamente ao comprador. Havia um ritual nessa interação. A 

Revolução Industrial desfaz essa relação. O trabalhador é parte de um processo.   

Em sua “Crítica da economia política”, Karl Marx demonstra a profunda 

transformação na relação do indivíduo com seu meio social em função dessa nova forma de 
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produzir. Em suas palavras: “nesta sociedade da livre concorrência, o indivíduo aparece 

desprendido dos laços naturais que, em épocas históricas remotas, fizeram dele um acessório 

de um conglomerado humano limitado e determinado” (MARX, 1978, p.103). O pequeno 

artesão, que em sua vila, em sua comunidade, era reconhecido como aquele que produzia com 

seu trabalho um determinado bem, passa a ser na sociedade industrial, um indivíduo 

dissociado do resultado final do seu trabalho. O fruto do trabalho já não lhe pertence, mas sim 

a quem detém os meios de produção. Antes era “dependente” da estrutura social, no sentido 

de que ele se identificava como parte, como empreendedor. O indivíduo vai se isolando da 

sociedade porque, de acordo com Marx, “o modo de produção da vida material condiciona o 

processo em geral da vida social [...]”. Não é a consciência dos homens que determina o seu 

ser, mas, ao contrário, é o seu ser social que determina sua consciência (1978, p.130). 

Alienando-se o produto do trabalhador, alienado também está o trabalhador.  

Esse fenômeno produziu também efeitos na paisagem. A sociedade industrial 

provoca o fenômeno do êxodo rural e da explosão da vida urbana. O crescimento exagerado 

das cidades e a perda daquele contato real e imediato entre os sujeitos transformam a cidade 

em lugar de estranhos. Como consequência cresce o que Sennett chama de “mistificação da 

aparência” (SENNETT, 1998, p.184). Para se diferenciar e apresentar sua “personalidade” no 

espaço público, a aparência exterior passou a ser mais que valorizada. Segundo o autor (idem, 

p.186) “Um dos maiores efeitos do capitalismo sobre a vida pública era o de mistificar os 

fenômenos públicos”. Podemos inferir também a partir daí um deslocamento dos sentidos do 

trabalho, que também começa a ser percebido com certa mistificação. Não é mais o que o 

trabalhador faz, mas como faz e onde faz.  

Outro teórico que percebe um efeito decorrente da redução do espaço público para o 

indivíduo foi Georg Simmel, que vê tais mudanças sob a lente da contradição. Se por um lado 

essa quebra de relação produtor - produto e trabalhador - comunidade conferia ao homem 

mais autonomia, por outro exigiu que a partir daí as relações todas passassem a ser mediadas. 

Nesse novo contexto, as coisas, o trabalho e suas leis é que passam a reger a vida (SIMMEL, 

2009, p.41) e a conexão entre pessoas, objetos, produtores, fregueses é substituída de maneira 

quase mítica pelo dinheiro. O autor diz que  

Somente a economia monetária preencheu o dia de tantos seres humanos com 

comparações, cálculos, determinações numéricas, redução de valores qualitativos a 

valores quantitativos. O espírito moderno tornou-se mais e mais um espírito contábil 

(idem, 2009, p.81).  
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A relação entre as pessoas, na troca de produtos, bens, coisas, serviços, é sempre 

mediada pelo dinheiro. Este último, por sua vez, é um valor de referência comum a todos os 

indivíduos, que “exprime todas as distinções qualitativas” (idem, p.85). Não há mais espaço 

para peculiaridades e para a incomparabilidade das coisas. Antes, na economia medieval, o 

homem negocia com poucos clientes e fornecedores, mas impermutáveis. Na era moderna, 

pode negociar com muitos mais, mas todos permutáveis. Eis a contradição: a economia do 

dinheiro permite a autonomia, a independência e o individualismo; permite que o sujeito 

compre e venda em outros mercados, em outros países; permite que se associe a inúmeras 

outras associações mercantis, tudo mediado e possibilitado pelo dinheiro. Por outro lado, 

perde-se o contato com a comunidade, perdem-se as relações diretas entre elementos locais e 

pessoais. A autonomia gerada por essa nova forma de economia permite também:  

um forte individualismo, pois não é o isolamento em si que aliena e distancia os 

homens, reduzindo-os a si próprios. Pelo contrário, é uma forma específica de se 

relacionar com eles, de tal modo que implica em anonimidade e desinteresse pela 

individualidade do outro, que provoca o individualismo (SIMMEL, 2009, p.49). 

 

O individualismo, que surge na idade moderna, irrompe na sociedade contemporânea com um 

ingrediente a mais. Para Bauman, na modernidade líquida, termo por ele cunhado, o indivíduo 

torna-se sujeito de sua história e responsável por ela. Sobre seus ombros passa a pesar a 

responsabilidade por seu desempenho.  

A apresentação dos membros como indivíduos é a marca registrada da sociedade 

moderna. Essa apresentação, porém, não foi uma peça de um ato: é uma atividade 

reencenada diariamente. A sociedade moderna existe em sua atividade incessante de 

“individualização” assim como as atividades dos indivíduos consistem na 

reformulação e renegociação diárias da rede de entrelaçamentos chamada “sociedade” 

(BAUMAN, 2001, p.40). 

  

Tal individualização desloca a construção das identidades para outras formas de 

códigos. Claude Dubar, em sua importante obra sobre a construção das identidades sociais e 

profissionais, reflete, por meio da revisão dos estudos de Moore e P. Rivard, acerca da 

qualificação profissional como forma de codificação dos indivíduos. Em primeiro lugar, na 

classificação de Rivard, estariam os operários cuja “unidade elementar de definição do 

emprego é o cargo...” (DUBAR, 2005, p.207). Estes são classificados pela importância na 

produção dos resultados e decorrem de competências operacionais. Já os indivíduos são 

também classificados na medida de seus cargos, e o sucesso é traduzido pela “carreira dos 

cargos” (idem, p.207). O grupo formado por esse tipo de profissionais possui uma linguagem 
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particular, está estruturado em torno de um “chefe”, a quem é leal. Um segundo grupo, 

identificado como o de oficiais, tem sua classificação estabelecida a partir de funções que 

decorrem normalmente de uma habilitação (formação profissional específica). Aqui o sucesso 

decorre da progressão das funções específicas.  Um terceiro grupo é chamado de modelo do 

físico e é marcado pela especialização, ou seja, competência especializada, saberes 

específicos. O indivíduo é identificado por sua reputação no interior de sua comunidade 

disciplinar (idem, p.210). Dessa discussão é fundamental observarmos o que Dubar fala sobre 

a noção de identidade. Para ele, não há uma identidade individual e uma coletiva; o que existe 

é uma identidade social, a qual se constitui sempre numa “identidade para si/ identidade para 

o outro” (idem, p.136). Em suas palavras: “a identidade nada mais é que o resultado a um só 

tempo estável e provisório, individual e coletivo, subjetivo e objetivo, biográfico e estrutural, 

dos diversos processos de socialização que, conjuntamente, constroem os indivíduos e 

definem as instituições” (idem, p.136). Desta forma, a relação do indivíduo com seu trabalho, 

sua posição no grupo (cargo, função ou especialização), e o reconhecimento por seu grupo são 

determinantes na constituição de sua identidade. Há um homo faber que produz não apenas 

coisas, materiais ou imateriais, mas sentido para sua própria vida ao relacionar-se, através do 

trabalho, com o outro. Clot, citando Meyerson conclui: “O trabalho requer a capacidade de 

realizar coisas uteis, de estabelecer engajamentos, de prever com outros e para outros, algo 

que não tem diretamente vínculo consigo” (idem, p.73). Assim sendo, se antes o sujeito se 

afirmava e valia pelo produto de seu trabalho, no mundo contemporâneo, no qual o resultado 

de seu trabalho é desconhecido, ele se afirma e ele vale a partir do reconhecimento do e no 

trabalho.   

Esse “ser reconhecido” não é fruto apenas da necessidade que cada um 

individualmente possui de existir. Tem se tornado também uma injunção dos meios de 

comunicação. Maria Cecilia P. Souza-e-Silva analisa, por exemplo, como a Revista Você S/A 

prescreve condutas que devem ser seguidas por profissionais (SOUZA-E-SILVA, 2007, p.393): 

“faça mais, faça melhor... veja quais são os códigos de status no mundo corporativo”.  

Lipovetsky, ao discorrer sobre a sociedade de hiperconsumo, afirma que no ambiente 

profissional “não apenas o saber-fazer, mas também o ‘saber-ser’, os sentimentos, todos os 

componentes da personalidade individual é que devem ser otimizados” (2007, p.263). 

Questiona o autor, ao que nós respondemos positivamente, “se o “culto de vencer” não é 

abraçado pelo indivíduo hipermoderno” (idem, p. 264). Trata-se, portanto, de uma sociedade 

de desempenho.  
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Mas, essa afirmação no trabalho, essa identidade para si e para o outro, devemos 

lembrar, ocorre no contexto do capitalismo tardio, de que falamos em nossa contextualização 

(as características do pós-modernismo resultam do mais puro capitalismo, conforme página 

16). Então, é nesse ambiente que o sujeito deverá construir sua identidade profissional e seu 

valor. E quais são as lógicas que determinam essas construções? 

O primeiro grande paradigma do trabalho no ambiente do capitalismo 

contemporâneo é o sucesso. Richard Sennett é categórico ao afirmar que: “fracasso é o grande 

tabu moderno” (2005, p.141).  Fracassar já não é uma característica dos menos privilegiados. 

Num ambiente de tantas reengenharias e outros mecanismos que impõem tragédias pessoais a 

uma classe média refém dessa lógica, ser bem sucedido é um imperativo, o que acaba sendo 

mais cruel. E sucesso é uma imagem, construída pela cultura corporativa, com todos os seus 

rituais e amplificada por discursos midiáticos diários. Prova disso são os títulos de autoajuda 

que inundam as livrarias e os reality shows com suas receitas de sucesso.  Atrelada à ideia de 

sucesso, encontra-se uma exigência bastante característica de nossos dias: o trabalho em 

equipe. Na sociedade moderna, o trabalhador provava seu valor através de seu trabalho, o que 

Max Weber chamou de ascetismo leigo, conceito que Sennett atualizou em sua discussão. 

Era, por assim dizer, o “dar duro”, ser responsável, entrar cedo e sair tarde. No mundo do 

trabalho contemporâneo o sujeito tem que ter aptidões para trabalhar em equipe. Para Sennett, 

o trabalho em equipe “celebra a sensibilidade aos outros; exige aptidões delicadas, como ser 

bom ouvinte e cooperativo, acima de tudo o trabalho em equipe enfatiza a adaptabilidade às 

circunstâncias” (idem, p.118). Existe aqui um paradoxo? Pois, trabalhar em equipe pode 

privar-nos do sucesso, ou limitá-lo, já que, para ter sucesso, em dado momento pode ser que 

tenhamos que adotar um procedimento contrário ao outro. O autor também vê explicações 

para isso. A lógica do sucesso pressupõe que o “bom jogador de equipe tenha a capacidade de 

distanciar-se de relacionamentos estabelecidos” (idem, p.131). Mas para que assim seja, 

Sennett afirma que as estruturas de trabalho contemporâneas possuem uma estrutura de poder 

flexível. E são três os elementos que definem um sistema assim: reinvenção descontínua de 

instituições; especialização flexível de produção; concentração de poder sem centralização. A 

primeira característica aponta para uma empresa que prega o desejo da mudança; mas trata-se 

de um tipo de mudança que rompe com o passado, que cria espaços e atividades 

fragmentadas. E, consequentemente, a intervenção, a junção, a redução são sempre possíveis. 

O termo “reengenharia” é o mais usado para tais práticas que, invariavelmente, resultam em 

perda de empregos.   
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A segunda característica, especialização flexível, aponta para produzir produtos mais 

variados, cada vez mais rápido no mercado, portanto uma antítese do fordismo
16

. Ela só é 

possível num ambiente altamente tecnológico, com rápidas tomadas de decisão; portanto 

servem a pequenos grupos, em contraste com as estruturas burocráticas e hierarquizadas de 

outrora. Nesse ambiente, o mercado dita o que deve ser produzido. 

Finalmente, a concentração sem centralização confere mais poder as pessoas de 

cargos inferiores para que tenham mais controle sobre suas atividades. Mas, na verdade, é 

uma falsa sensação de poder e de controle de fato. Nas novas organizações nunca a alta 

administração teve tantas informações, graças às tecnologias, o que permite controlarem e 

decidirem com mais facilidade e rapidez. 

Estas características das organizações modernas, apontadas, entre outras, por Sennett 

(2005), possibilitam flexibilidade de tempo (turnos muito diferenciados) e locais de trabalho 

não contíguos e distribuídos ao redor do globo, o que, apesar de poder criar uma falsa 

sensação de flexibilidade, pelo contrário impõe ao trabalhador muito mais controle do que 

outrora.  Em qualquer lugar poderá ser acessado por e-mails e outras formas de comunicação. 

Para ter sucesso, deverá estar sempre de prontidão. Deverá ser aberto permanentemente para o 

outro que o gerencia, no sentido mais amplo do termo. 

Por essa razão, o autor aponta que esta realidade flexível exige uma força de caráter 

muito grande. O sujeito deve permanecer na desordem e prosperar em meio ao deslocamento. 

Ehrenberg, apesar de tratar dessa temática em outros termos, o que só torna mais contundente 

a conclusão de Sennett, afirma: “A busca da performance na instabilidade implica em fazer de 

todo indivíduo um ‘agente de mudança em um mundo em mudança’, como o diz Bertrand 

Schwartz [...]” (2010, p.93). 

A leitura de Alain Ehrenberg é fundamental em nossa pesquisa. Em seu livro O culto 

da performance, o autor demonstra como o discurso do esporte, principalmente o esporte de 

aventuras, foi incorporado pelas empresas para criar em seus funcionários uma cultura de 

superação, de gestores de suas próprias atividades, uma mítica de que o trabalhador deve 

singularizar-se, deve empreender-se a si mesmo. O que o autor quer dizer com isso? Ao trazer 

para o âmbito empresarial a mítica do esporte, a preocupação do sujeito-trabalhador não se 

limita à sua aparência ou desempenho físico, mas, sobretudo, ela se volta para o desempenho 

num sentido mais amplo. O indivíduo procura correr mais riscos e agir sobre si mesmo.  É 
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 Fordismo foi uma nova forma de produzir automóveis, criado por Henry Ford no início do Século XX, e que 

se baseava em linhas de produção automatizadas e na padronização. 
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atraído para ação. Torna-se “proativo”, no sentido de que toma a iniciativa de agir da melhor 

forma que puder, independente de comandos. A empresa torna-se palco não do trabalho-

obrigação, mas um espaço para que cada um encene sua própria cena, assumindo assim a 

tarefa de governar-se a si mesmo, de ser empreendedor de sua própria vida. Se o esporte cria a 

possibilidade do enfrentamento com bases em regras fixas, que permitem identificar méritos 

pessoais no enfrentamento com o outro, elevando o indivíduo massificado à condição de 

herói, na voz da empresa esse discurso “é um meio de [...] de ancorar essa cultura 

empreendedora nos comportamentos de cada assalariado, independentemente da sua posição 

hierárquica” (idem, p.78), tratando-se “o esporte aventura [...], portanto, [de] um programa 

que consiste em fabricar nos assalariados uma verdadeira mentalidade de empreendedor ao 

mesmo tempo em que os transforma em torcedores da empresa na qual eles trabalham” (idem, 

p.111).  

O deslocamento de sentidos dos discursos do esporte para o domínio do mundo do 

trabalho e da vida realiza uma grande convocação: que qualquer um construa sua própria 

história, seu próprio sucesso, sua singularidade. Mas, ter sucesso, “essa liberdade ilusória 

atribuída formalmente a todos, mas desmentida, constantemente, na realidade cotidiana”, 

afirma o autor, torna-se convincente, e, ao tornar-se, transforma-se em norma (idem, 

p.171,172). Como consequência, ser bem sucedido é alguém empreender-se em tornar-se si 

mesmo. “Hoje cada um, independente de onde venha, deve realizar a façanha de tornar-se 

alguém pela sua própria singularização” (idem, p.170).  

Implantar esse espírito de empresa, essa intenção empreendedora em cada 

funcionário, torna-se a “pedra de toque” para os departamentos de Recursos Humanos das 

empresas, segundo o autor (idem, p.86). Afinal, trata-se de um cenário ideal. Não há mais 

necessidade de uma hierarquia complexa, normas e vigilância, controles. O trabalhador- 

empreendedor, por si mesmo, é autônomo para perseguir o melhor desempenho que puder ter. 

Nos meios executivos dir-se-á que é necessário ser “proativo”, ter iniciativa própria, que o 

bom funcionário deve se antecipar às situações, superar as expectativas, ou uma infinidade de 

outros eufemismos. Mas é uma autonomia perversa. Boltanski e Chiapello reconhecem que 

diversos dispositivos foram incorporados ao capitalismo contemporâneo, a partir de demandas 

por autonomia e responsabilidade, da década de 70. Eles argumentam que 

 

os executivos [foram] desligados de suas linhas hierárquicas para assumirem “centros 

autônomos de lucro” [...] realmente perceberam que seu nível de responsabilidade 

aumentou, ao mesmo tempo em que era reconhecida sua capacidade para agir de 

maneira autônoma e para demonstrar criatividade” (2009, p.430). 

 



44 

 

 Esse reconhecimento, entretanto, gerou menos sanções positivas e mais sanções 

negativas. O aumento de autonomia e responsabilidade, concluem os autores, “ocorreu à custa 

da diminuição da proteção de que os assalariados gozavam no início do período...” (idem, 

p.430). 

Acrescentamos ainda outra característica do trabalho contemporâneo. E nos 

referimos às prescrições que vêm de outros campos discursivos
17

. Segundo Souza-e-Silva 

(2008), há normas sutis que dizem não como fazer, mas como se comportar e pensar no 

trabalho.  Tais normas são encontradas em textos presentes no mundo e circulam na mídia, 

que interferem na forma como vemos o trabalho e que ganham força prescritiva. A autora, 

analisando uma publicação periódica voltada para executivos (Você S/A), elenca algumas 

características que circulam no contexto corporativo, como desejáveis em um profissional 

competente. Entre elas destacamos: estar atualizado, trabalhar em equipe, ter boa saúde física 

e mental, ser bem informado, aplicar bem seu dinheiro, praticar esportes, dedicar tempo à 

família, entre outras (idem, p.8).  

Estamos diante de um quadro que exige do trabalhador do mundo corporativo, muito 

mais do que um saber técnico específico, mas um comportamento, uma postura de um ser 

perfeito, que tem tempo para tudo, para todos e para si, um exemplo a ser seguido. A 

exigência que o sujeito passou a fazer a si mesmo, no mundo contemporâneo, guarda relação 

com o sucesso. Nos episódios do Aprendiz, a todo instante há a manifestação dessa busca 

incessante pelo desempenho que leva ao sucesso. Não alcançá-lo promove um sentimento de 

decepção, de fracasso, porque, como vimos, o trabalho constrói o sujeito para si e para o 

outro. Vencer, ter sucesso afirma. Perder, fracassar, desvaloriza. 

 

2.4.4 Trabalho, resistências e subversões 

Antes de prosseguirmos, é pertinente uma revisão do que até aqui foi considerado em 

torno do trabalho e do trabalhador. Identificamos o trabalho como espaço onde se constrói a 

identidade do sujeito, para si e para os outros. Vimos que as atividades laborais compõem-se 

de uma parte visível e de uma parte invisível importante, que conecta o trabalhador ao meio 

social e familiar. A parte visível do trabalho sempre comporta a renormalização por parte do 
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 A definição de Campo discursivo encontra-se no Capítulo 4, na seção que trata da Análise do Discurso de 

linha francesa- ADF. 
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trabalhador, que acrescenta sua própria reapreciação às prescrições. Uma das características 

fundamentais da sociedade contemporânea, que marca também o mundo do trabalho, é um 

forte individualismo, acentuado pela necessidade do sujeito construir sua própria história, 

necessidade essa que, ao ser incorporada aos discursos empresarias, cria um cenário muito 

apropriado ao capital, qual seja, a desvinculação entre hierarquia e prescrições, e o esforço do 

trabalhador em ajustar-se à lógica capitalista (produzir sempre, gerar resultados). Essa 

característica se materializa, sobretudo, na exigência que o trabalhador faz a si mesmo para 

sempre desempenhar da melhor maneira possível, o que é reforçado pelo discurso do 

mercado.  Todas essas características se cruzam, entretanto, num espaço que é coletivo e onde 

se constrói coletivamente. Diferentemente do artesão da idade média, o trabalhador atual não 

está sozinho em sua atividade. Trabalha em equipe. 

Esta complexa relação de trabalho visível e invisível, prescrições e renormalizações, 

individualismo e coletividade, fazem do trabalho um lugar de contradições e incertezas, pois 

há um embate constante entre forças que se opõem. Desta forma, não é estranho que 

encontremos, apesar de toda a força prescritiva, tácita ou explícita, resistências e subversões 

na prática laboral. Com isso, não queremos dizer apenas a forma como se reinventa o 

trabalho, para vencer limitações e suplantar dificuldades, problemas de última hora. Há uma 

situação interessante no Aprendiz 6. Ao ver que em um banner, uma palavra estrangeira fora 

grafada com uma letra errada, e estava a mais, um participante sugere que se coloque no lugar 

uma carinha feliz
18

. Faz isso com descontração. No Aprendiz vemos que os participantes 

rompem com aquilo que poderíamos entender como um script óbvio e necessário, para criar 

momentos privados. Temos participantes brincando com smartphone ou cochilando. 

Observamos outro que cantarola e faz piada. Também há momentos em que 

despreocupadamente fazem fofocas sobre outros participantes. Como retomamos no decorrer 

da análise, esses momentos são registrados pelas câmeras como comportamentos indesejáveis 

e reprováveis, o que reflete a cultura estruturada em torno das normas e regras. Para nós, 

entretanto, eles manifestam a humanidade, manifestam a “cadeia” a que se refere Schwartz, e 

que está no “corpo que aprende e que envelhece” (2011, p.12). Produzem furos nas 

prescrições. Na sala de reunião, momento dramático e tenso, é muito comum os participantes 

referirem-se às suas famílias, o que revela que, para o trabalhador, sua atividade possui 

alcance maior que aqueles que a estrutura da empresa procura delimitar. Talvez, o maior 
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 A situação ocorre no 3º bloco do 1º episódio da 6ª temporada e será retomada no momento da análise do 

corpus. 
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exemplo de subversão e de quebra de regras no Aprendiz tenha ocorrido na 3ª temporada do 

programa. Aquela temporada não será objeto de nossa análise específica, pelas razões que 

serão discutidas no capítulo 5.1 – Justificativas para seleção do corpus (pag.65) –, contudo é 

relevante discuti-la apenas em parte aqui, por sua relevância em relação ao tema dessa seção. 

No episódio que foi ao ar no dia 23/08/2006, o participante carioca Peter Collins pede a 

palavra em plena sala de reunião, interrompendo o apresentador Roberto Justus. Calmamente 

diz que só teve uma empresa “até hoje e ela se chama ‘minha vida’; que não compreendia 

muito bem alguns rumos do programa, que ele era o ‘Presidente da sua vida’ e que, como tal, 

estava demitindo Roberto Justus como CEO
19

 de sua vida”. Justus pergunta se ele estava “se 

demitindo”. Ele insiste que era o presidente “de sua vida” e que estava demitindo Roberto 

Justus. Nas cenas seguintes, o apresentador inflamado o desqualifica, dizendo que, além de 

péssimo profissional, estava desrespeitando um contrato com o programa, assinado com a TV 

Record. O importante é registrar a quebra de contrato comunicacional que o participante 

impôs. Ele rompeu naquele momento com Justus, com o programa e com a TV Record. Ao 

tomar a atitude de assumir publicamente seu descontentamento e sua decisão de se desligar, 

ele também afirma para o auditório implícito da recepção, que há outras possibilidades, além 

daquelas que estão postas pelas regras de um sistema dominante. É evidente que se trata de 

um evento isolado, mas que aparece aqui como um lembrete de que, mesmo no cenário 

midiático, mesmo preso a representações, o sujeito ainda pode fazer escolhas. O senso comum 

diz que “não se mistura trabalho e vida pessoal”. Estamos certos de que essa afirmação é o 

eco do discurso corporativo. No cotidiano, o sujeito-trabalhador resiste, subverte normas, 

renormaliza, encontra espaço para que não seja robotizado, acha brechas para ser “dono de 

sua própria vida”. Naturalmente, não afirmamos com isso que se trata de um sujeito com 

autonomia plena. É, na verdade, uma negociação com as condições colocadas pela situação do 

trabalho, um jogo de forças, onde a autonomia é relativa, mas onde o sujeito ainda possui voz. 

2.4.5 Trabalho e consumo: aproximações no cenário midiático  

Conforme discutimos anteriormente, as esferas da comunicação, consumo e do 

trabalho se perpassam e se imbricam. Quando a comunicação é só comunicação? Quando está 

isolada do consumo ou do trabalho? Não é a comunicação ao mesmo tempo suporte e aporte 
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do consumo e do trabalho? E, como vimos, reconhece-se o ato do consumo como uma forma 

de comunicar, de enviar mensagens, de reconhecer o bom desempenho, de se estabelecer 

espaços demarcados para relaxamento. Da mesma sorte, quando no trabalho não há o 

consumo do simbólico? E não é o trabalho uma forma de dialogar com nossa subjetividade 

coletivamente construída? Tais práticas, portanto, confundem-se, complementam-se, 

possibilitam a existência uma da outra. Estão fundidas numa teia maior que chamamos de 

existência. O trabalho moderno, ao romper com os sistemas tradicionais de produção, 

transforma a paisagem urbana e permite a monetização da vida, promovendo assim a própria 

noção do indivíduo moderno. No consumo, como também já visto, há a produção e 

apropriação de sentidos. É prática cidadã, distintiva e que opera o sentimento de 

pertencimento. A reificação do consumo opera, assim como o trabalho, mudanças na 

espacialidade. Vitrines e exposições tornam-se altares das mercadorias. Trabalho e consumo 

conectam-se assim em sua própria gênese. Juntos constroem um novo sujeito e uma nova 

sociedade.  

 

 

3 O TRABALHO NA LÓGICA DO ESPETÁCULO MIDIÁTICO  

 

Neste capítulo refletimos sobre o caminho que conduz o trabalho para o cenário 

midiático em forma de espetáculo. Das imagens rupestres do paleolítico superior 

representando a caça a grandes animais selvagens, aos reality shows do Séc. XXI, que giram 

em torno do trabalho contemporâneo, temos em comum o trabalho e sua representação. 

Hodiernamente, essa representação ocorre de forma espetacular, principalmente no formato 

de reality shows.  

3.1 A FASCINAÇÃO PELAS IMAGENS 

Inicialmente, é importante lembrar que a ligação do ser humano com as imagens que 

representam a realidade ou o sobrenatural tem origem remota. Em todas as sociedades, em 

todas as épocas, iremos encontrar representações imagéticas. De pinturas rupestres às estátuas 

greco-romanas, a história do homem e suas mitologias estão registradas através de imagens. 

Para Edgar Morin, o homem enfrenta a morte, ou antes, a rejeita, por meio da estética. 

Criando imagens, símbolos, sinais, e dando-lhes sentido místico, mas também objetivo, o 

homem afirma a imortalidade ou pelo menos uma transmortalidade (MORIN, 2000, p.95).  
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 Porém, na contemporaneidade, essa ligação é transformada em fascinação.  

Segundo Prokop, “os modernos meios de comunicação são inteiramente capazes de fascinar 

as massas” (1986, p.149). Essa fascinação não decorre de sugestão ou de dominação, mas de 

nosso apego à teatralidade, nosso gosto por uma estética midiática. Há na fascinação um 

prazer voyeurístico e, o mais importante, uma possibilidade de “ligeira ruptura do mundo 

rotineiro” (idem, p.151). É uma vinculação psíquica fundada no agenciamento de fantasias 

proporcionado pelas grandes indústrias e que preenche uma necessidade essencialmente 

humana: o consumo de signos. Consumir as imagens expostas num ecrã televisivo permite-

nos adentrar num mundo imaginário, saindo de nossa insignificância (ROCHA, 2004, p.163).  

Esse fascínio pela “imagem da vida” decorre de uma qualidade que é inerente 

somente à imagem, não ao real: ela é onírica, é mágica, é irreal, é surreal (MORIN, 1997). Por 

isso, não é de se estranhar o fato de que as primeiras imagens filmadas fossem exatamente de 

cenas do cotidiano, como a saída de uma fábrica ou um comboio entrando numa estação 

ferroviária (idem, p.33). Em outras palavras, somos fascinados pela imagem, mesmo quando 

essas imagens reproduzem nosso dia a dia banal. Mesmo quando o fazem, o espectador goza 

do prazer de ser roubado de sua realidade sólida e sem graça. É uma experiência estética de 

fruição das imagens e de estetização do cotidiano. As imagens nos transportam para uma 

realidade possível além da nossa realidade, permitem uma experiência estética própria do 

sapiens-demens e abrem a possibilidade de mediação do real e do subjetivo, do “self” com o 

seu duplo (MORIN, 2000). Consumimos imagens, pois nossa vinculação às imagens é 

psíquica e porque somos consumidores vorazes de uma linguagem sígnica e de um plano 

simbólico. Finalmente, deve-se admitir que nosso fascínio não decorre e nem significa 

dominação, sujeição ou empobrecimento de uma cultura de massa. Faz parte da experiência 

humana, suscita um sentimento de pertencimento e possibilita uma articulação da sociedade 

baseada na experiência sensóreo-cognitiva. Muniz Sodré argumenta que não se trata de 

apenas influência normativa, “mas principalmente emocional e sensorial” (2006, p.23). 

Consumidores de imagens e um desenvolvimento nunca antes visto da tecnologia e 

dos meios de comunicação de massa encontram-se na sociedade contemporânea. Segundo 

Kellner, a televisão radicaliza e aprofunda a força da indústria cultural, como proposto por 

Horkheimer e Adorno, e transforma a mídia “na força dominante na cultura, na socialização, 

na política e na vida social” (2001, p.26). Para ele, as imagens da cultura da mídia e 

celebridades substituem as estruturas básicas da sociedade: família, escola, igreja, trabalho. 

Afirma ainda que a televisão “transformou-se numa força dominante de socialização [...] 
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produzindo novos modelos de identificação e imagens vibrantes de estilo, moda e 

comportamento” (idem, 2001, p.27). 

 À medida que a importância do trabalho declina, “o lazer e a cultura ocupam cada 

vez mais o foco da vida cotidiana e assumem um lugar significativo” (idem, p.29). Umberto 

Eco diz que a televisão procura entreter o espectador por meio de sua função fática, como se 

dissesse “eu estou aqui, eu sou eu e eu sou você” (ECO, 1984, p.183). 

3.2 REPRESENTAÇÕES SOCIAIS, MÍDIA E MIDIATIZAÇÃO 

 No entanto, essa experiência é muito mais que meramente estética. É uma nova 

produção de sentido e realidade.  Há 50 anos, Morin já preconizava que a personagem tende a 

apagar o sujeito (atriz/ator) (1997, p.60). Rocha, a partir das reflexões de Morin, afirma que 

“contemporaneamente, o ficcional e o documental mesclam-se e confundem-se” (ROCHA, 

2005, p.99). Mas, falamos de imagens, portanto de representações. Como explicar a força e 

alcance das representações em nosso cotidiano? Por que razão tomamos as representações 

como realidade, os personagens como sujeitos, o ficcional como documental? Questões 

fundamentais, já que nosso objeto guarda uma relação dupla com o tema: primeiro por se 

tratar de um programa de televisão, uma representação na TV de uma realidade exterior; 

segundo por ser essa representação do mundo do trabalho, uma atividade fundamental, 

conforme já devidamente exposto, que compartilha uma realidade (a realidade do mundo 

corporativo). Para elucidar essas questões devemos recorrer a Serge Moscovici e sua teoria 

das representações sociais (2011). 

O autor usa de interessante metáfora em entrevista que dá sobre o tema. Para ele, 

nossa percepção da realidade, nossa interpretação à mesma, nossas teorias e julgamentos, 

somente são possíveis porque nascemos dentro de uma grande biblioteca, a qual comporta 

todo o conhecimento, normas, valores, idiomas (idem, p.319). Todo esse conteúdo, no 

entanto, é julgado, interpretado e valorado coletivamente e já existia antes que nascêssemos. 

Há uma definição comum a todos os membros da sociedade à qual pertencemos em relação 

aos objetos, fatos, imagens, rituais. Nossa orientação em relação ao que experimentamos, ao 

que percebemos, relaciona-se com esse repertório prévio, uma forma de saber social, uma 

modalidade de conhecimento, que permite a compreensão do contexto social. Por ser 

socialmente construído e armazenado, possibilita a construção de uma realidade comum a 

seus membros. Possuem uma força de convencionar objetos, ações, pessoas, etc., a 

determinados significados. Por exemplo, associamos a cor vermelha ao comunismo, ou um 
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braço é levantado para chamar a atenção. Mas, são também prescritivas, “impõem-se sobre 

nós como numa força irresistível [...] uma tradição que decreta o que deve ser pensado” 

(2011, p.36). Em outras palavras, não conseguimos pensar em sentido contrário ao que a 

representação nos faz inferir. Desta forma, ao convencionarem signos na realidade e 

prescreverem o que percebemos e imaginamos, as representações “terminam por se constituir 

em um ambiente real, concreto” (idem, p.40) e mesmo que tenhamos a noção de que são 

meras ideias, são contudo como se fossem realidades inquestionáveis. As representações 

sociais cumprem, nesse sentido, segundo o autor, o papel primeiro e fundamental de “tornar a 

comunicação não problemática e reduzir o ‘vago’ através de certo grau de consenso entre seus 

membros” (idem, p.208).  Moscovici exemplifica citando o fato de que se uma pessoa cultua 

um animal ou uma planta, pode estar sendo vítima de uma ilusão. Contudo, se uma 

comunidade inteira faz o mesmo, isso se torna uma realidade social (idem, p.178). Importante 

ressaltar, porém, que as representações sociais não são estáticas, imutáveis. Pelo contrário, ao 

adquirirem vida própria, circulam livremente no meio social e possibilitam o surgimento de 

novas representações e o desaparecimento de outras. 

Essa discussão relaciona-se com nossa pesquisa, como já adiantado, em dois 

aspectos. Primeiramente, a mídia, e mais especificamente a televisão, proporciona a 

possibilidade de ver as representações sociais. A esse respeito, Moscovici diz que: 

 
as diferenças entre representações sociais são obscurecidas, os limites entre o aspecto 

icônico e seu aspecto conceptual são eliminados. O desaparecimento das diferenças e 

limites as transforma mais e mais em representações de representações, faz com que se 

tornem mais e mais simbólicas (idem, p.211).  

 

Mais do que simular a realidade, as representações constituem a realidade. Em outro aspecto, 

há no Aprendiz a representação do trabalho, ou para usar a expressão de Moscovici, a 

“representação da representação” do trabalho. Dessa forma, ganha força a ideia de que, 

quando o espectador assiste o Aprendiz, assiste a si mesmo, em seu local de trabalho, 

estabelecendo referenciais para o seu próprio modus operandi. Essa reflexão pode ser 

aproximada das considerações de Rose de Melo Rocha, quando afirma que “nas sociedades 

mediáticas, a dama
20 

das imagens torna-se máquina de visão. Ao olhar, oferece-se a 
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 A dama das imagens é uma personagem de um conto do intelectual cubano Virgilio Pinera. Uma proprietária 

de uma hospedaria que entretém seus hóspedes contando histórias a partir de seu álbum de fotografias. Rocha 

apropria-se desta personagem para caracterizar a televisão no mundo contemporâneo que, assim como a 

personagem, tem a capacidade de articular as relações das pessoas ao redor de si.  
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possibilidade e os riscos do espraiamento mediado do ver-se sendo visto” (ROCHA, 2004, 

p.159).  

E à medida que a mídia amplia ininterruptamente sua extensão no espaço social 

(MOSCOVICI, 2011, p.211), as representações penetram profundamente na realidade, 

mesclam-se a ela, alteram-na e constituem uma nova realidade. Ao analisar o filme de Woody 

Allen, A rosa púrpura do Cairo
21

, Everardo Rocha (2005) argumenta que, Cecília, a 

personagem central, transita entre mundos diversos. Ora está em sua própria sociedade, ora na 

sociedade que se encontra dentro da comunicação de massa. Para o autor, o filme permite 

enxergar de maneira simples como é verdadeira a interação, a comunicação, o intercâmbio 

entre os membros da sociedade real e da sociedade representada na mídia. 

Dessa forma, a mídia não apenas se integra ao cotidiano, não apenas o representa e 

possibilita ao espectador mergulhar no imaginário, mas mescla o imaginário com a realidade. 

A mídia não apenas entretém e informa, mas passa a ocupar a centralidade da vida, uma vida 

que passa a ser midiatizada. Essa midiatização é possível a partir da exploração da cultura 

como mercadoria, como proposto por Kellner (2001) e de uma cultura tecnológica. Vizer 

afirma que a “midiatização social representa o triunfo da Cultura Tecnológica, o triunfo da 

penetração invasiva das tecnologias de intermediação em todas as ordens da vida social” 

(2008, p.37). Não se trata apenas de entretenimento, de informação, de infoentretenimento. 

Não se trata apenas de um novo regime de visibilidade. Estamos diante de uma nova forma de 

organizar a sociedade. A partir de imagens. É o que afirma José Luiz Braga: 

 

No estágio atual da mediatização, algumas características podem então ser percebidas 

como derivações de lógicas anteriores de interação, outras, como desenvolvimento de 

lógicas próprias. Não se demarcam apenas como modos de organizar e transmitir 

mensagens e de produzir/transportar significados; mas também e sobretudo como 

modos segundo os quais a sociedade se constrói. São padrões para "ver as coisas", 

para "articular pessoas" e mais ainda, relacionar subuniversos na sociedade e - por isso 

mesmo -modos de fazer as coisas através das interações que propiciam (2007, p.141).  

 

Esse processo de midiatização interpela e convoca os sujeitos a agirem, pensarem, 

consumirem, a se relacionarem de determinadas maneiras. Cria um pano de fundo sobre o 

qual os comportamentos, conceitos e valores, identidades, a consciência são a todo o 

momento confrontados e submetidos a uma validação. Fausto Neto é categórico ao afirmar 

que  

                                                 

21
 Nesse filme, o personagem Tom do filme “A rosa púrpura do Cairo”, em cartaz na cidade “sai da tela”, entra 

na vida real e interage com Cecília, que posteriormente “entra” na tela com Tom.  
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já não se trata de reconhecer a centralidade dos meios de comunicação na tarefa de 

organização de processos interacionais entre os campos sociais, mas de constatar que a 

constituição e o funcionamento da sociedade - de suas práticas, lógicas e esquemas de 

codificação - estão atravessados e permeados por pressupostos e lógicas do que 

denominaria a “cultura da mídia” (2008, p.92).  

 

Evidentemente, devemos nos lembrar de que todo esse processo não é uma via de 

mão única. Não se afirma que os sujeitos cegamente se submetem. Martín-Barbero (2003) 

propõe reinterpretações e releituras a partir do lugar dos sujeitos, o que faz do processo de 

midiatização também um lugar de mediação e atualização da cultura. Nesse sentido, Rose de 

Melo Rocha afirma:  

 

A sociedade se midiatizou. A comunicação contemporânea faz visibilidade e exige 

visibilidade, e, exatamente por isto, é nela e com ela que se articulam as novas 

politicidades. Assumindo nosso foco analítico particular, pensamos a cultura a partir 

das visualidades e a política a partir das visibilidades (ROCHA, 2009, p.989). 

 

Da citação acima, destacamos com grifo expressões que nos parecem traduzir essa 

dimensão mediadora da comunicação na sociedade contemporânea. Na sociedade midiatizada, 

ela organiza e estrutura a vida, prescreve, interpela e convoca. Mas também reflete as 

interferências e remodelagens a partir dos sujeitos que, do lugar que falam, refratam os 

sentidos e os significados dos conteúdos midiáticos.  

3.3 A LÓGICA DO ESPETÁCULO - OS CENÁRIOS DA COMUNICAÇÃO DE MASSA 

Quando Debord publicou pela primeira vez, em 1967, A sociedade do espetáculo, fê-

lo tendo como objeto de reflexão e crítica não propriamente formatos midiáticos específicos, 

mas de forma muito mais abrangente e aprofundada, um empobrecimento da vida em razão da 

lógica do mercado, da forma-mercadoria, da padronização estética do mundo através das 

imagens espetacularizadas. Em suas próprias palavras: “A raiz do espetáculo está no terreno 

da economia tornada abundante, e é de lá que vêm os frutos que tendem finalmente a dominar 

o mercado espetacular” (DEBORD, 2003, p.32). Reconhecemos que não é o espetáculo em si 

que Debord problematiza, mas uma maneira de viver e se relacionar em sociedade. Sua crítica 

recai especificamente ao afastamento que a representação promove. Entretanto, a sociedade 

midiatizada, tendo como instrumento principalmente a televisão, apropriou-se da vida dos 

sujeitos e de suas mais corriqueiras e cotidianas atividades e as transformou em narrativas 

midiáticas, de tal forma e em tal profusão que é preciso dizer que, como novo regime de 

visibilidade, a vida sim se transformou em espetáculo televisivo. De acordo com o autor, “sob 
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todas as suas formas particulares de informação ou propaganda, publicidade ou consumo 

direto do entretenimento, o espetáculo constitui o modelo presente da vida socialmente 

dominante” (idem, 2003, p.9).  

A esse respeito não é difícil discursar. Aliás, é mais fácil assistir. Um pequeno 

esforço de memória permite lembrar uma série de programas cujos títulos são uma evocação 

ao caráter espetacular que possuem. Para citar apenas alguns: Fantástico, o show da vida; 

Esporte espetacular; O show da fé; Show da Xuxa; Vídeo show; Show do Tom; Show 

business; Domingo espetacular; Show de calouros, entre outros. Nos últimos anos, 

especialmente a partir do ano 2000, surge na televisão em todo o mundo, uma quantidade 

considerável de programas no formato de reality shows.  E, curiosamente, várias e 

diversificadas práticas laborais e da ordem do cotidiano podem ser e têm sido objeto dessa 

espetacularização. Chefes de cozinha transformaram-se em atores, assim como construtores 

de casa. Consultores de imagem, pescadores, top models, estilistas de moda, igualmente. 

Viagens, oficina mecânica de motocicletas, programa de calouros, cabeleireiros, adestramento 

de cães e até mesmo o serviço de baby-sitter não escapam ao interesse dos realities no horário 

nobre da televisão. Evidências de que o espectador gosta e consome a banalidade e a 

cotidianidade transformada em espetáculo.  

Para compreender esse fenômeno do espetáculo e o consequente afastamento 

proposto por Debord, Szaniecki (2005) retorna à França do Séc. XVIII para ali encontrar o 

Rei Sol, Luís XIV, que através de aparições cercadas de pompa e circunstância e carregadas 

de simbolismo, que aproximavam a imagem do monarca à imagem de santos católicos ou 

deuses mitológicos, criava de um lado o distanciamento entre o soberano e os súditos 

(espacial) e de outro lado, mecanismos de sustentação e perenidade política (temporal). Tais 

eventos foram registrados em vasta iconografia. Entretanto, a autora, citando obra de Mikhail 

Bakhtin
22

, descreve como a cultura popular resistia a esse sistema amparado pela igreja e pelo 

Estado, a partir de paródias presentes nos carnavais populares. Estes contrastavam com as 

festas e eventos reais, não só a partir do elemento de criticidade, mas fundamentalmente ao 

nível da participação e da significação dos atores. As aparições reais tinham claramente a 

intenção de demarcar a separação, a diferença, as hierarquias. Nos carnavais, ao contrário, 

todos eram iguais. Aquelas existiam para separar, estes para unir. Razão pela qual a autora 

conclui que “diferentes concepções de mundo e de exercício do poder tendem a gerar 

diferentes formas estéticas” (SZANIECKI, 2005, p.50). Para corroborar essa conclusão, 

                                                 

22
 A obra citada é A cultura popular na idade média (pag. 48). 
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compara também como se contrapõem, mas ainda na forma de espetáculo, as manifestações 

de poder de Charles De Gaulle
23

, que uma vez eleito, espalha fotos de um triunfal presidente, 

com os cartazes populares de maio de 1968, ou a imagem de soldados americanos unidos a 

cidadãos iraquianos derrubando a estátua de Saddam Hussein em Bagdá, e meses mais tarde, 

jovens ingleses derrubando uma estátua de George Bush. Podemos inferir assim, que a 

estética do espetáculo não está vinculada a uma classe, mas se encontra disseminada na 

sociedade, inclusive como manifestações contrárias a interesses hegemônicos. 

João Freire Filho entende ser difícil especificar um “marco temporal” para o 

surgimento da sociedade do espetáculo. Partindo de autores que veem na segunda metade do 

século XIX seus primórdios, com o surgimento dos grandes bulevares, galerias e lojas e 

departamento, sustenta o autor que se estabelece, a partir de então, uma nova maneira de 

“fascinar e interpelar os consumidores como espectadores” (FREIRE FILHO, 2005, p.22), o 

que culmina com o surgimento de “novas formas e tecnologias de representação visual, 

constituídas de maneira espetacular, [as quais] passam a mediar todas as relações sociais e a 

estender o caráter fetichista da mercadoria a todas as áreas da vida...” (idem, p.26).  

Entretanto, o mesmo autor destaca as iniciativas de movimentos diversos, 

disseminadas por distintas partes do mundo, que afirmam o descontentamento com o consumo 

desenfreado, crescimento das privatizações ou com a degradação ambiental, valendo-se para 

isso de contra-espetáculos, como, por exemplo, as manifestações sempre espetaculares da 

organização não governamental Greenpeace. Em seu site brasileiro, é possível ver diversas 

fotos de seus ativistas contra empresas, instituições, políticas, sempre acompanhadas de 

dramaticidade e recursos teatrais (Fig.9). Também no site está estampado seu slogan: “Somos 

independentes graças a pessoas como você”
24

 (Fig.10). Suas mensagens e imagens, ao mesmo 

tempo em que afirmam resistência, apelam por mais simpatizantes, convidam novos 

consumidores de seus ideais. 

Podemos então compreender que a estética espetacular possui não apenas uma 

motivação ou origem. Está nos fundamentos do poder para criar distanciamento e uma força 

mítica; está nas estratégias das forças de produção, que precisam seduzir o consumidor, mas 

está também nos movimentos de resistência, nas manifestações que ironizam e parodiam as 

iconografias do poder. 

                                                 

23
 Presidente da França, no período de 1959 a 1969. 

24
 Disponível em http://www.greenpeace.org/brasil/pt/ acesso em 16/12/2012. 

http://www.greenpeace.org/brasil/pt/
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Entretanto, o que destacamos como mais relevante para esta pesquisa é que, se as 

imagens fascinam, as imagens espetaculares muito mais. E podemos afirmar que a 

possibilidade de mobilizar mais espectadores em torno das imagens espetacularizadas é um 

dos principais motores da mídia em geral, e particularmente da televisiva.   

 

 

 

                                             

               Figuras 9 e 10 - ações espetaculares do Greenpeace 

               Fonte: site do Greenpeace
25

 

 

Kellner (2001), ao descrever as razões históricas da cultura da mídia, afirma que a 

transformação da cultura em mercadoria decorre da necessidade de que sejam produtos não só 

vendáveis, mas que deem lucro. Desta forma, justifica-se que aulas de culinária, adestramento 

de cães, cuidados com a aparência e o trabalho do mundo corporativo sejam transformadas em 

espetáculo. A fascinação pelas imagens, a possibilidade de ver-se a partir do outro, na estética 

espetacular impulsiona a fábrica de sonhos. 

   

3.4 REALITY SHOW: O ESPETÁCULO DO TRABALHO  

Dadas as considerações anteriores, podemos compreender algumas das razões da 

                                                 

25
 Disponível em http://www.greenpeace.org/brasil/pt/ acesso 16/12/2011 

http://www.greenpeace.org/brasil/pt/
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explosão do fenômeno dos reality shows. Como gênero televisivo é um fenômeno mundial 

relativamente novo. Porém, apesar de sua juventude, contrasta com seus números 

espetaculares. Estudos conduzidos por Annette Hill (2005) sobre a Reality TV, o termo em 

inglês para reality show, localizam sua origem a partir da sobreposição de três formatos: o 

jornalismo tabloide, documentários para TV e entretenimento popular. Considerado o marco 

inaugural, o Reality TV “An American Family”, exibido durante sete meses nos Estados 

Unidos, registrou a vida da família Loud. Os episódios foram marcados, inesperadamente, 

pela dramaticidade. O casal se separou e o filho mais velho, para uma audiência de 10 

milhões de pessoas, assume publicamente sua homossexualidade, o que faz o canal PBS bater 

seu recorde de audiência (FREIRE-MEDEIROS; BAKER, 2005, p.102). Muito embora já na 

década de 60 surgissem alguns formatos de documentários com tons mais sensacionalistas ou 

o jornalismo de tabloide que veiculava matérias reais em tom sensacionalista, o formato se 

estabelece no horário nobre na Europa e Estados Unidos a partir da década de 90. Os temas 

iniciais estavam ligados a crimes e serviços de emergência. Em 1999 vai ao ar, na Holanda, o 

primeiro Big Brother, cujo episódio final, superando as expectativas, atinge a marca de 3 

milhões de telespectadores. De 1990 a 2000 há uma multiplicação exponencial de programas 

nos Estados Unidos e Europa, graças também ao grande interesse do público e patrocinadores. 

A autora informa, apenas para citar dois números relevantes, que o reality American Idol, 

programa onde diversos cantores e cantoras competem, conseguiu o índice de 50% de 

televisores sintonizados em sua final no país. Outra série, Survivor
26

 celebrou 27 milhões de 

espectadores. Os números impressionam também em termos de produção. O site 

sirlinksalot
27

, também de acordo com a autora, listou em novembro de 2003 (seu livro é de 

2005) 130 reality shows ativos somente nos Estados Unidos. Consulta ao mesmo site, 

enquanto realizávamos nossa pesquisa, retornou links para 358 programas do gênero, nos 

Estados Unidos (sem incluir as diversas temporadas que eventualmente cada programa possa 

ter). 

Mas, como conceituar reality shows? Para Annette Hill,  

 

Reality TV is a catch-all category that includes a wide range of entertainment 

programmes about real people. Sometimes called popular factual television, reality TV 

is located in border territories, between information and entertainment, documentary 

and drama (2005, p.2). 

                                                 

26
 Nesse reality os participantes são isolados em um local remoto onde são submetidos a diversas provas. Nos 

Estados Unidos, onde obteve grande sucesso, seu produtor, Mark Burnett, é o mesmo responsável pelo The 

Apprentice. 
27

 http://www.sirlinksalot.net/1vs100.html 

http://www.sirlinksalot.net/1vs100.html
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Como diz a própria definição, a categoria abrange uma vasta gama de programas que 

inclui desde performances artísticas (dança, canto) até o trabalho corporativo (o caso do 

Aprendiz), passando por atividades até mesmo bizarras, como motoristas em estradas geladas 

ou compradores de objetos antigos. Mas, todos eles possuem como característica principal a 

participação de “pessoas reais”, sem ligação de qualquer tipo com a emissora de televisão. 

Contudo, vivem situações sempre artificiais, cercadas de vários aparatos tecnológicos, como 

câmeras, microfones e constantemente interpeladas por um diretor ou produtor de programa. 

Assim, cercadas pelo contexto, interpretam, encenam-se a si mesmas. Curiosamente, até 

pouco tempo atrás deveríamos dizer, pessoas “reais” e desconhecidas do público. Mas, 

formatos mais recentes, como A Fazenda, Casa dos artistas e o americano Celebrity 

Apprentice apresentam artistas, atores, atrizes, cantores, esportistas famosos, como seus 

personagens. É uma inversão repleta de significados e questionamentos e que merece uma 

investigação aprofundada. Pois temos personagens tornando-se pessoas reais, mas que não 

perdem a dimensão de personagens.  

Como outra característica marcante, há o caráter  de competição. Em geral, os 

programas se apresentam em forma de games shows, gincanas, tarefas que precisam ser 

cumpridas para que se estabeleça um vencedor. Mesmo se circunscritas dentro de um 

determinado campo, como o do trabalho corporativo, as tarefas fogem em muito ao que 

ocorre concretamente. Mesmo em ambientes tão competitivos, como o das grandes empresas, 

jogos e gincanas não fazem parte de suas práticas. 

 Temos ainda a visibilidade possibilitada pela veiculação midiática. Como diz Ilana 

Feldman: “é preciso que tudo se torne visível para que se possa administrar, prever, 

programar, monitorar e simular” (2008, p.4). Essa visibilidade da intimidade, que ocorre por 

voluntariedade dos participantes, dificulta uma eventual crítica ao aspecto voyeurístico dos 

programas (HIIL, 2005; FELDMAN, 2008), já que há consentimento e exposição 

democrática. A possibilidade de se ter acesso à “realidade” deste show, no entanto, é também 

artificial, ou antes, controlada. Só vemos o que é mostrado a partir das cortes, recortes e 

montagens numa ilha de edição. Assim, o olho que tudo vê, é o olhar atento, crítico e seletivo 

de quem escolhe baseado numa lógica espetacular, mas, acima de tudo, comercial.  Percebe-se 

de forma evidente, a caracterização do aspecto biopolítico, definido por Foucault como “a 

entrada da vida e do corpo, bem como de seus mecanismos, no domínio dos cálculos 

explícitos do poder” (FELDMAN, 2008, p.6). 
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Nos reality shows, a vida privada torna-se pública. Pessoas reais tornam-se 

personagens de si mesmas. O cotidiano banal vira espetáculo e ao aprovar e reprovar 

determinados comportamentos adquire caráter didatizante. É uma arena, um teatro, que 

paradoxalmente, quer encenar a realidade, mas a realidade editada, recortada, selecionada de 

acordo com critérios comerciais. Não é simplesmente um jogo, mas uma forma de narrar que 

invoca a otimização do desempenho (Idem, 2010, p.3). Por essas razões, o reality show é um 

fenômeno  

a ser tomado como um campo de investigação privilegiado, por fazer convergir, de 

maneira inaudita, diversos interesses e relações de força, como as demandas do 

capitalismo pós-industrial, pós-fordista ou imaterial por perfis identitários, corpos 

ajustados e motivados, “intimidades” publicizadas, desejos de visibilidade e 

autenticidade, dentre tantas outras demandas (FELDMAN, 2008, p.1-2). 

 

No Brasil, o primeiro reality show foi exibido no ano de 2000 pela TV Globo. No 

limite foi inspirado no norte-americano Survivor. Em nossa pesquisa conseguimos identificar 

52 reality shows produzidos no Brasil (não se considerando as temporadas que cada um 

eventualmente tenha possuído)
28

. No ano de 2004 estreia no Brasil O Aprendiz, baseado no 

The Apprentice americano, que se transforma num sucesso de audiência. Trata-se de um game 

show diferente do que havia se produzido até aquele momento. Os participantes eram 

profissionais de mercado e competiam entre si, executando tarefas relacionadas ao mundo 

corporativo. 

Reconhecemos outras narrativas do trabalho na cena midiática brasileira. Muito antes 

da explosão dos reality shows, diversos programas ligados ao mundo do trabalho já existiam e 

eram veiculados através dos meios de comunicação de massa. Dentre eles mencionamos o 

Telecurso, uma parceria iniciada entre a Fundação Roberto Marinho e a TV Cultura em 1978 

e que se propôs a ser um projeto de teleducação, o Telecurso 2º grau. Nos anos seguintes, as 

parcerias foram ampliadas: Fundação Bradesco, Federação das Indústrias do Estado de São 

Paulo – FIESP (SESI e SESC) -, e os conteúdos ampliados para atingirem não apenas o 

ensino fundamental e médio, mas também ensino profissionalizante
29

. Segundo o site, 

semanalmente 7 milhões de brasileiros assistem suas teleaulas e muitas empresas 

disponibilizam salas para que seus funcionários possam assisti-las. Mencionamos também o 

                                                 

28
 Relação disponível no site http://pt.wikipedia.org/wiki/Categoria:Reality_shows_do_Brasil, acesso em 

24/11/2011. 
29

 Informações disponíveis no site oficial: 

http://www.telecurso.org.br/telecurso/index.html#/main.jsp?lumPageId=40288187141C7E3201141CBAC4D4

0CB3, acesso em 24/11/2011. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Categoria:Reality_shows_do_Brasil
http://www.telecurso.org.br/telecurso/index.html#/main.jsp?lumPageId=40288187141C7E3201141CBAC4D40CB3
http://www.telecurso.org.br/telecurso/index.html#/main.jsp?lumPageId=40288187141C7E3201141CBAC4D40CB3
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programa semanal “Pequenas empresas, grandes negócios”, da Rede Globo de Televisão 

também transformado em revista
30

; Voltado para pequenas empresas, o programa procura 

também passar lições de empreendedorismo, exemplos que “deram certo”, palavras de 

consultores. Porém, estas são narrativas efetivamente didáticas e voltadas para a formação 

profissional. Já o Aprendiz é uma outra narrativa, de outro momento histórico e com 

propósitos bem distintos. É uma midiatização do trabalho, transformado em espetáculo, para 

entreter; porém, de forma paradoxal, há um caráter pedagógico que alimenta um saber sobre a 

esfera da atividade laboral humana, que muitas vezes se sobrepõe aos saberes destinados 

pelos programas de cunho prioritariamente educativo, como é o caso do Telecurso. Nesse 

sentido, há um diálogo interessante e instigante entre os discursos do trabalho, o programa 

Aprendiz e o próprio formato reality show. Todos eles apelam para a gestão de si, para a 

otimização do desempenho, para a responsabilidade do sujeito prosperar, superar-se, vencer. 

Feldman, em artigo que discute a encenação da vida, a forma pela qual a vida privada torna-se 

pública, argumenta que 

passamos dos dispositivos repressivos aos dispositivos produtivos, às novas formas de 

controle, das vigilâncias às visibilidades, do “faça você mesmo” ao “mostre-se como 

for”, do “saber-fazer” ao “saber-ser”, nas palavras de Deleuze e Guattari, e, cada vez 

mais, ao “saber-parecer”. Como verbos hoje inextrincáveis, ser e parecer, isto é 

produzir-se como sujeito visível, nunca fora antes um trabalho tão incessante, tão 

inesgotável e, para a maioria dos mortais, tão mal remunerado (2010, p.3). 
 

Por meio da análise do Aprendiz Universitário, identificaremos os significados do 

trabalho, seus discursos prescritivos, sua hibridação com outros discursos da ordem do 

entretenimento e da publicização de marcas e mercadorias. 

 

4 QUADRO TEÓRICO – METODOLÓGICO E APLICAÇÕES AO ESTUDO 

EMPÍRICO 

4.1 ANÁLISE DO DISCURSO DE LINHA FRANCESA (ADF) 

Para a análise dos episódios, seremos norteados pela Análise do discurso de linha 

francesa –ADF– que se constitui de nosso grande paradigma epistemológico. A primeira 

noção de que tratamos, à luz dessa teoria, refere-se à noção do próprio discurso. Discurso é “o 

efeito de sentido construído no processo de interlocução” (BRANDÃO, 2004, p.106). Refere-

                                                 

30
 Site oficial http://g1.globo.com/economia/pme/, acesso em 24/11/2011. 

http://g1.globo.com/economia/pme/
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se muito mais do que o suporte material da língua, de uma mera troca de informação. O 

discurso está mais para processo do que ação, pois se trata da produção de sentidos, a partir da 

relação entre sujeitos, afetados pelo contexto sócio-histórico, que identifica os sujeitos, 

subjetiva, argumenta e constrói a realidade (ORLANDI, 2009, p.20-21).   Por esta abordagem, 

sabemos que o todo discurso é polissêmico (BRANDÃO, 2004, p.16), que não basta ler o 

texto, mas também o contexto no qual é produzido. Os discursos, “fenômeno da linguagem 

não mais centrado apenas na língua, sistema ideologicamente neutro, mas num nível situado 

fora desse polo da dicotomia saussuriana”
31

 (idem, p.11), são sempre uma relação constante e 

incessante entre o interior e o exterior. E essa complexa relação interior – exterior é 

responsável pela elaboração daquilo que enunciamos. Do exterior temos o conjunto de valores 

que a cultura estabelece para dado momento e espaço como o socialmente aceitável. 

Lippmann define bem isso ao dizer que “[...] tendemos a perceber o que colhemos na forma 

estereotipada, para nós, pela nossa cultura” (LIPPMANN, 1972, p.151). E continua: “... essas 

preconcepções governam profundamente todo o processo de percepção” (idem, p.156). Schaff 

é contundente ao dissertar sobre a linguagem e a ação humana: “... el comportamiento 

humano viene a menudo condicionado por impulsos mentales que orientan el pensamiento en 

una dirección determinada y dando curso a ciertos movimientos anímicos, a esfuerzos de la 

voluntad, etc., através, todo ello, del linguaje” (SCHAFF, 1973, p.124). Num primeiro 

momento, podemos entender que esses impulsos mentais e que esses esforços da vontade são 

movidos pela necessidade de convencimento. Procuramos convencer nosso interlocutor. 

Baccega, por exemplo, nos ensina que “há sempre um auditório estabelecido, presente ou 

implícito, e a palavra carregará essas três determinações: ela procede de alguém, dirige-se 

para alguém e procura persuadir” (BACCEGA, 2007, p.21). No entanto, há algo mais 

profundo que o convencimento. Há certa negociação nas falas. Casaqui questiona em sua 

discussão sobre o ethos publicitário acerca do cálculo enunciativo do enunciador em relação a 

seu público. Diz ele que “é na linguagem que percebemos as escolhas que apontam para os 

efeitos de atrações e repulsões, caracterizadores de traços identitários mobilizados conforme 

as estratégias dessa negociação” (CASAQUI, 2005, p.14). Portanto, cada enunciado é uma 

tentativa permanente de sensibilizar, de afetar o outro, através da linguagem. Para Baccega “a 

sociedade funciona no bojo de um número infindável de discursos que se cruzam, se 

esbarram, se anulam, se complementam: dessa dinâmica nascem os novos discursos” (idem, 

                                                 

31
 A dicotomia que a autora se refere aqui é a que estabelece uma relação língua/fala (BRANDÃO, 2004, p.7-

10). 
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p.21). E, citando Bakhtin, continua a autora, o “ser, refletido no signo, não apenas nele se 

reflete, mas também se refrata” (idem, p.22). O discurso, portanto, é polissêmico. 

Outra noção importante é a de campo discursivo. Como vimos anteriormente, 

Bourdieu (2001), define campo como um espaço delimitado onde pessoas ou instituições se 

relacionam objetivamente. A expressão “campo discursivo” foi introduzida por Maingueneau 

(CHARAUDEAU, MAIGUENEAU, 2008, p.91) e refere-se ao conjunto das formações 

discursivas que se relacionam num determinado campo. Pode-se então falar no discurso da 

ciência, do trabalho corporativo, do esporte, da mídia, etc. 

No caso do Aprendiz, encontramos a relação de discursos de vários campos, Assim, 

as falas do Aprendiz são resultado de um contexto muito maior. Ali estão presentes os 

discursos do trabalho corporativo, mas também as narrativas próprias da mídia, a lógica do 

consumo. Não há neutralidade, há sempre uma intenção clara de persuadir e de afetar. Mesmo 

num reality show, há o exercício de convencimento para a lógica do trabalho, forjado num 

contexto onde predomina a ideologia neoliberal. Isso porque o discurso, sem deixar de lado o 

sistema linguístico, apropria-se de sentidos a partir de condições sócio-político-econômicas, 

relações ideológicas de classes e materializam visões do mundo das diferentes classes sociais 

(BRANDÃO, 2004, p.11). Segundo nos ensina Brandão, “a linguagem enquanto discurso é 

interação, e um modo de produção social; ela não é neutra, inocente [...] e nem natural, por 

isso o lugar privilegiado de manifestação da ideologia” (idem, p.11). Por essas razões, a 

autora conclui que, uma das instâncias em que materialidade ideológica se concretiza, é o 

discurso (idem, p.46). Logo, a formação ideológica atravessa e determina a formação 

discursiva. 

Como consequência temos que “os dizeres não são [...] apenas mensagens a serem 

decodificadas. São efeitos de sentido que são produzidos em condições determinadas e que 

estão de alguma forma presentes no modo como se diz, deixando vestígios que o analista de 

discurso tem de apreender” (ORLANDI, 2009, p.30). Segundo a autora, para se analisar o 

discurso é preciso conhecer suas condições de produção, que compreendem a situação, o 

sujeito, a memória.  Portanto, há que se considerar o contexto sócio-histórico e ideológico e 

um contexto de “memória discursiva”. Orlandi esclarece que essa memória discursiva é 

tratada como “interdiscurso” (idem, p. 31-34). Por interdiscurso entende-se o conjunto de 

discursos, saberes, narrativas que se delimitam reciprocamente (CHARAUDEAU, 

MAIGUENEAU, 2008, p.286), podendo então ser tratado como um espaço (de um ou mais 

campos) formado por conjunto de discursos. 
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 Outro ponto a considerar são as escolhas feitas no momento da enunciação. O 

enunciador fala de determinada maneira (e não de outra). No primeiro episódio da 6ª 

temporada do Aprendiz, no 7º bloco, Roberto Justus está na sala de reunião e discute o 

desaparecimento de R$ 400,00 que seriam pagos a um fornecedor pela equipe. O apresentador 

encerra essa discussão dizendo: “os recursos numa prova como esta são muito escassos. Será 

que vocês não são maduros o suficiente para tratar recursos?
32

”. Justus não afirma e nem 

pergunta se eles são imaturos. Ele opta por questionar “se não são maduros o suficiente”. A 

pergunta soa como acusação e é feita em tom provocativo, em função dessa escolha do 

apresentador. Pêcheux afirma que nem sempre se tem consciência dessa escolha, e a isso 

conceitua de esquecimento número dois, ou de esquecimento enunciativo (ORLANDI, 2009, 

p.35). Há outro esquecimento. Esse é da instância do inconsciente. O sujeito, ao proferir seu 

discurso, apropria-se de outros, como se fossem seus, esquecendo-se de que o que fala não é 

original; é reprodução do já dito por outros - o esquecimento número um ou esquecimento 

ideológico (idem, p.35). Os jovens participantes do Aprendiz, a todo instante, usam de 

expressões que demonstram que se apropriam dos discursos do mundo do trabalho, fazendo-o 

de forma naturalizada. Assim, é preciso considerar que os discursos, e no nosso caso, aqueles 

presentes no Aprendiz, estão impregnados da ideologia dominante e são constituídos por 

tantos outros discursos, esquecidos, mas imanentes. 

Essa imanência também está presente no texto através de elementos concretos, 

figuras do mundo real, e de temas, elementos abstratos. Para Fiorin (2003, p.23,24), a 

predominância de figuras num texto (texto figurativo) ou de temas (texto não figurativo) 

apenas torna mais ou menos evidente a manifestação da ideologia. O analista deve sempre se 

questionar quais são os temas que norteiam um texto, pois eles “servem de justificativa de 

uma ordem política" (idem p. 25) e expressam um ponto de vista “de uma classe a respeito da 

realidade” (idem, p.29).  

Em resumo, sempre partimos da concretude da linguagem. Da análise do texto 

devemos ser conduzidos ao contexto de sua produção, a história, a memória e a tudo aquilo 

que atravessa e dá sentido ao mesmo. Esta é a razão pela qual Paulo Freire ensina que 

devemos ler o mundo e lermos a palavra. “Linguagem e realidade se prendem 

dinamicamente”, conclui o autor (1983, p.11-12). 

                                                 

32
 Cena encontra-se no Plano 02.05, do 7º bloco, 1º episódio, 6ª temporada. 



63 

 

No discurso do trabalho presente no Aprendiz mobilizaremos os principais conceitos 

da ADF, a saber, sua formação discursiva, temas e figuras, marcas intertextuais que enunciam 

imperativos do trabalho, os esquecimentos, a presença da interdiscursividade.  

4.2 ANÁLISE DA GRAMÁTICA AUDIOVISUAL 

Os discursos não se limitam às falas. O discurso é um todo. São os olhares, as 

posturas corporais, a tonalidade da voz. Em se tratando de produto midiático, são também as 

estratégias audiovisuais utilizadas, pois, no dizer de Vanoye e Goliot-Lété (2011, p.13), 

estamos cercados por tantas imagens “que nos esquecemos de que são o produto de múltiplas 

manipulações, complexas, às vezes muito elaboradas”. Cabe ao analista, segundo os mesmos 

autores, decodificar o que pertence às dimensões do visual (objetos, cores, movimentos, luz, 

etc.), do fílmico (montagem das imagens), do sonoro (trilha musical e ambientações sonoras, 

ruídos, tonalidades destes sons) e da relação entre esses elementos, elementos que devem ser 

decompostos (idem, p. 14). Se a análise do discurso permite identificar o lugar do discurso e 

dos sujeitos, a análise fílmica possibilita identificar de que forma esses discursos são 

realçados através dos recursos audiovisuais.  

Casaqui, ao tratar da análise do discurso publicitário, utiliza o suporte da Análise do 

discurso de linha francesa, mas ressalta a importância de considerar todos os elementos 

componentes da materialidade da linguagem. Em suas palavras: 

Falamos dos enquadramentos de câmera, dos movimentos, dos cortes, dos efeitos que 

são os elementos mínimos de sentido específicos da linguagem cinematográfica, que 

se configuram em relação com a linguagem musical e ambientação sonora, com a 

linguagem oral e escrita, com a imagem, a gestualidade, as expressões faciais (2004, 

p.112). 

 

O autor destaca ainda que as diversas linguagens se entrecruzam e se 

interinfluenciam na mensagem publicitária desenvolvida para a televisão (idem, p.127). 

Especificamente sobre a trilha musical, Tony Berchmans, em sua obra A música do filme: 

tudo o que você gostaria de saber sobre a música de cinema, afirma que a música existe no 

cinema para tocar as pessoas, seja para alegrar, entristecer, causar tensão, medo, desconforto. 

Ela auxilia os personagens, seus diálogos, suas narrativas, seus recursos dramáticos (2006, 

p.20). Zettl, em seu Manual de produção de televisão (2011, p.36) destaca que o som é capaz 

de dar coesão à cena em que há descontinuidade visual. E sobre a iluminação das cenas, 

Salles (2006) afirma que: 
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[...] Numa cena qualquer, iluminada artificialmente, os planos de composição de luz 

desta cena devem ser cuidadosamente elaborados, a fim de que a fotografia do filme 

esteja em harmonia estética com o roteiro e sua proposta. Para tanto, o fotógrafo deve 

considerar a disposição destas luzes tal qual se faz na fotografia estática do retrato, ou 

seja, aprender a dividir a hierarquia das luzes, para compor seu ambiente. 

 

 Portanto, é preciso um olhar rigoroso para a materialidade comunicacional e seus 

significados. Texto, luz, sons, cores, todos os elementos compõem conjuntamente os sentidos 

da cena. Para tanto, deve-se decompor o filme, analisando-o em cada plano (sequências ou 

cenas), ao que se dá o nome de decupagem. Na análise dos planos, considera-se 

fundamentalmente a posição da câmera em relação ao objeto filmado. Essas posições 

possuem uma significação subjetiva, uma produção de sentidos a partir dos ângulos e 

distância e também uma classificação técnica. O Anexo A apresenta um resumo dessa 

classificação e sua explicação, bem como de diversos outros termos, relativos à trilha sonora, 

o uso de cores, efeitos visuais e sonoros, que serão utilizados a ao longo da análise. 

Para proceder a análise, seguiremos algumas orientações encontradas na obra de 

Vanoye e Goliot-Lété sobre análise fílmica (2011, p.65). Segundo o autor, para se 

compreender os significados de uma cena, devemos assisti-la observando os elementos a 

seguir:  

1) Planos, incidência angular; 

2) Movimentos da câmera, no campo, atores; 

3) Passagens de um plano para outro; 

4) Trilha sonora; 

5) Relação sons/imagens. 

4.3 TEORIA DO CONTO MARAVILHOSO DE PROPP 

  Em análise preliminar, identificamos que episódios de temporadas distintas, com 

personagens e apresentadores diferentes, possuíam, não obstante, roteiros e dinâmicas muito 

semelhantes. Esse cenário nos levou a considerar a relevância das pesquisas de Propp. 

Vladimir Iakovlevich Propp se interessou por estudar as narrativas de contos russos, 

particularmente aqueles oriundos do folclore. Seu livro Morfologia do conto maravilhoso, 

escrito em 1928, contribuiu enormemente para a análise das narrativas de textos em geral, e 

segundo Meletínski, em ensaio que analisa o impacto de sua obra sobre a ciência moderna,  
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ela continua sendo “obra fundamental do gênero, que o tempo não conseguiu eclipsar” 

(PROPP, 2010, p.196). Sua pesquisa conclui que o mais importante ao se analisar as 

narrativas dos contos é observar quais são as ações das personagens. Mesmo quando o autor 

compara contos de países diferentes, de épocas distintas, constata que as ações dos 

personagens sempre se repetem. Assim conclui que:  

O que muda são os nomes (e, com eles, os atributos) dos personagens; o que não muda 

são suas ações ou funções. Daí a conclusão de que o conto maravilhoso atribui 

frequentemente ações iguais a personagens diferentes. Isto nos permite estudar os 

contos a partir das funções dos personagens. (idem, p.21. Grifo do autor). 

 

Partindo dessa constatação, o autor elabora uma lista com 31 funções (Anexo B), que 

podem ser agrupadas em torno de 06 esferas de ações, ou seja, papéis desempenhados pelos 

personagens (Anexo C). Para nossa pesquisa, o importante é ressaltar que essas funções e 

papéis se repetem em todas as narrativas. Nos Apêndices A e B estabelecemos a relação entre 

funções e papéis e sua correlação com o Aprendiz Universitário. 

 

  

5 APRENDIZ UNIVERSITÁRIO - ANÁLISE DO CORPUS 

5.1 JUSTIFICATIVAS PARA SELEÇÃO DO CORPUS 

O programa Aprendiz chega em 2011 à sua oitava temporada. Contudo, 

considerando todas as temporadas, as de 2009 e 2010, respectivamente a sexta e a sétima, 

romperam com o formato tradicional (que foi retomado em 2011), no qual profissionais de 

mercado competiam entre si, para optar por um grupo de jovens universitários nos mesmos 

moldes da competição. Para nós que buscamos compreender a representação do trabalho, 

consideramos estas duas temporadas especialmente privilegiadas para o debate sobre a 

midiatização e espetacularização do trabalho, associadas ao caráter pedagógico desse 

programa em relação ao espectador comum, que tensiona o campo do ensino superior, o qual 

assume a função da preparação para o mercado de trabalho, como será melhor discutido nas 

condições gerais de produção. 

Para estabelecer a seleção do corpus adotamos os princípios conceituais propostos 

por Wimmer e Dominik (1987), mas adaptando às especificidades de nosso objeto. Para esses 

autores, em se tratando de programas seriados, como são, por exemplo, as telenovelas e os 

reality shows, deve-se “compor” uma semana para cada mês na amostra. Por exemplo, 
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seleciona-se de um conjunto de segundas-feiras apenas uma delas. O mesmo para as terças- 

feiras e assim por diante até que se tenha uma semana completa, formada por dias da semana 

selecionados aleatoriamente. A quantidade de datas deve ser estabelecida em função da 

incidência do fenômeno que se deseja observar. A metodologia não se aplica ao Aprendiz, 

pois os episódios são veiculados uma vez por semana. Assim, entendendo que o propósito da 

“semana composta” é fazer uma amostragem que permita visualizar todas as características 

que se deseja analisar no objeto, procuramos identificar a estrutura geral de toda uma 

temporada para, a partir dessa identificação, definir o número de episódios - e sua posição 

dentro de cada temporada - que seriam necessários para obter todos os elementos da análise 

que se iria efetuar. 

A temporada de 2009 foi apresentada em 15 episódios e a de 2010 em 16. 

Inicialmente assistimos a todos os episódios para identificar estrutura, semelhanças, 

divergências. Essa primeira análise permitiu concluir que, em ambas as temporadas, os 

episódios podem ser divididos em três grandes momentos: O episódio inicial, os episódios 

intermediários e o episódio final. 

Todos os episódios possuem elementos comuns: planejamento e execução de uma 

tarefa; definição da equipe vencedora e perdedora; premiação; sala de reunião e demissão. 

Contudo, no episódio inicial definem-se as condições gerais do programa, conhece-se a 

biografia do apresentador, apresentam-se seus conselheiros, bem como os jovens 

universitários selecionados. São elementos que fundam os sentidos que serão construídos a 

partir de então.   

O episódio final possui características de grandiosos eventos, apresentado ao vivo e 

com a presença de uma plateia convidada, composta por familiares, executivos de empresas e 

participantes de outras temporadas. Encerram a temporada com grande pompa. 

Todos os episódios entre esses dois, os intermediários, possuem a mesma estrutura 

narrativa, o mesmo roteiro, as mesmas variantes. Não há as apresentações do primeiro, nem a 

grandiosidade do último episódio. Desta forma, embora haja pontos em comum, cada um 

desses “momentos” possuem elementos que não estão presentes nos outros, justificando, 

portanto, essa divisão. Desta forma, serão analisados em cada temporada o primeiro episódio, 

um intermediário escolhido aleatoriamente e o episódio final. A análise desse recorte permite 

compreender a estrutura geral do programa e o discurso do Aprendiz Universitário.   

Nosso corpus é composto do 1º, do 9º e do 15º episódios da temporada de 2009 e do 

1º, do 10º e do 16º episódios da temporada de 2010.  
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5.2 PROTOCOLO DE ANÁLISE 

A partir dessas considerações sobre a abordagem metodológica, estabelecemos um 

protocolo de análise, que apresentamos abaixo:  

 

a) Análise dos recursos linguísticos, quando identificaremos os elementos textuais 

que se destacam na construção do significado do objeto: 

1. Organização da linguagem audiovisual, cromatografia, cenários, 

montagem e seus significados; 

2. Presença de temas e figuras; 

3. Ditos e não ditos, pressupostos e subentendidos; 

4. Marcas intertextuais e interdiscursivas; 

5. Presença das funções e papéis da Teoria de Propp na estrutura narrativa 

b) Análise das representações e seus significados: 

1. As representações do trabalho: referências à produção e ao trabalhador; 

relações de poder, imperativos da performance; 

2. As representações do consumo: referência às mercadorias e seus usos;  

3. Presença das institucionalidades e marcas corporativas. 

5.3 ANÁLISE DO CORPUS 

5.3.1 Condições de produção 

Inicialmente tratamos da memória discursiva que faz parte do gênero reality show. 

São característicos deste gênero a competição, o caráter informativo e também pedagógico. 

Há sempre uma definição, para qualquer atividade inserida em um campo, de que existe uma 

forma correta de agir. O programa, seus apresentadores e especialistas enunciam, como os 

detentores desse saber. Definem e ditam tais comportamentos vitoriosos. Ao fazê-lo, exercem 

o poder que deriva de seu lugar de legitimidade, por meio de sistemas especialistas.  Giddens 

(2002), ao discorrer sobre as características da modernidade
33

, demonstra que a sociedade que 

emerge da Revolução Industrial rompe com os sistemas referenciais das tradições pré-

                                                 

33
 Giddens usa o termo “modernidade” para designar o período que vai da Revolução Industrial aos nossos dias. 

Suas características radicalizadas são designadas por modernidade alta ou tardia (2002, p.11). 
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existentes, que organizavam a vida social e que davam uma “sensação de firmeza” (p.50) às 

ações das comunidades feudais. Para ele, a sociedade moderna é uma sociedade pós-

tradicional e não possui referenciais fixos. Suas marcas são a descontinuidade e a ruptura. O 

indivíduo moderno tem que conviver com riscos de toda ordem, com a dialética entre o local e 

o global, com “sistemas abstratos”
34

 , dos quais depende, porém sem compreendê-los e com 

uma “complexa variedade de escolhas” possíveis para saúde, trabalho, relacionamentos, 

estilos de vida, etc. Nesse contexto, sente-se “privado e só num mundo em que lhe falta o 

apoio psicológico e o sentido de segurança” (GIDDENS, 2002, p.38). Para enfrentar essa 

realidade, a sociedade vale-se de “sistemas especializados”, compostos por peritos e 

especialistas, cujos conhecimentos são confiáveis e servem como referência para o indivíduo. 

Para o autor, 

tais sistemas penetram em virtualmente todos os aspectos da vida social nas condições 

da modernidade — em relação aos alimentos que comemos, aos remédios que 

tomamos, aos prédios que habitamos, às formas de transporte que usamos e muitos 

outros fenômenos. Os sistemas especializados não se limitam a áreas tecnológicas; 

estendem-se às próprias relações sociais e às intimidades do eu. O médico, o analista e 

o terapeuta são tão importantes para os sistemas especializados da modernidade 

quanto o cientista, o técnico ou o engenheiro (idem, p.24). 

 

Os especialistas ocupam um lugar de relevância na gestão da vida contemporânea. 

João Freire Filho, discorrendo sobre a maleabilidade das identidades em nossos dias, afirma 

que, “as pessoas [...] cada vez mais recorrem às opiniões dos consultores de moda, aos 

testemunhos das celebridades aos conselhos dos especialistas em marketing pessoal [...]” 

(2005, p.121). O mesmo autor, discutindo em outro texto os realities de intervenção
35

, destaca 

o papel dos “peritos televisivos” que, prescrevem “os roteiros das práticas e dos cuidados 

necessários” (2009, p.71) que adequam o participante aos padrões estéticos ou 

comportamentais exigidos e tidos como aceitáveis pela mídia.        

Os dois programas selecionados foram apresentados em 2009 e 2010. No 2º semestre 

de 2008, o banco de investimentos Lehman Brothers, o 4º maior banco de investimentos 

americano
36

, pede concordata, agravando a crise econômica dos Estados Unidos e que se 

                                                 

34
 O autor denomina de “sistemas abstratos”, atividades que fazem parte do cotidiano da sociedade, como as 

atividades bancárias ou da medicina, e cujo funcionamento não depende de conhecimento técnico do 

indivíduo comum, mas sim de peritos e especialistas. 
35

 Consideramos aqui reality shows de intervenção aqueles em que o participante é submetido à mudanças 

estéticas, que podem ser mais brandas (como vestuário, penteados) ou mais profundas (cirúrgicas, por 

exemplo). 
36

 Informações obtidas em http://www1.folha.uol.com.br/folha/bbc/ult272u445110.shtml. Acesso em 

23/11/2011. 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/bbc/ult272u445110.shtml
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espalhou pelo mundo inteiro, causando prejuízos bilionários para bancos e grandes 

corporações. As consequências para o Brasil, no entanto, são comparativamente a outros 

países, menores e de pouca duração. A capa da Revista Veja de 04 de março de 2009
37

 reflete 

o clima de otimismo que começava então a tomar conta do país e que se estendeu no ano 

seguinte. Há um sentimento geral de que o país vai bem. O consumo está em alta. As 

empresas brasileiras são reconhecidas como competentes e com quadros gerenciais de alta 

qualidade. Nossa economia, nesse cenário, é elogiada ao redor do mundo. 

 

                           

             Figura 11- Capa da Revista Veja de 04/03/2009 

             Fonte- disponível em http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx 

 

Essa aura de eficiência e competência faz parte também da memória discursiva e 

contamina os discursos do Aprendiz. Em certo momento, Roberto Justus, criticando a atuação 

de uma das equipes, fala de forma ufanista da empresa Vivo. Diz ele que a equipe estava 

“tratando da marca da Vivo, a maior empresa de telecomunicação desse país, segundo a 

Brand Finance a 6ª marca maior valiosa do Brasil, comparada com todas as marcas, não só 

com seus concorrentes” 38
. Nessas circunstâncias, o lugar do sucesso, da competência, da 

eficiência é outro, é sublimado.  A condição socioeconômica do país, no momento em que os 

programas são veiculados, faz que a enunciação de um trabalho eficiente (que produz 

resultados, gera empregos, distribui renda, etc.) saia de seu campo semântico próprio e seja 

apropriado pela massa.  

São Paulo é o palco principal do Aprendiz. Isso é importante, pois uma das 

características principais dessa cidade é o seu ritmo de trabalho e, entre seus vários adjetivos, 

estão o de ser a cidade que nunca para, que nunca dorme. Sede das principais corporações do 

                                                 

37
 Disponível em http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx. Acesso em 23/11/2011.  

38
 Plano 09.37 a 09.49 – 3º bloco, 9º episódio, 6ª temporada. 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
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Brasil é chamada também de “locomotiva do país”. Não se admira que uma das estratégias de 

transição entre as cenas do programa, é a utilização constante de cenas da cidade. Avenidas, 

pessoas se movimentando rapidamente, trânsito frenético, grandes edifícios (Figs.12,13). 

Trata-se também do maior PIB (produto interno bruto) do Brasil, um dos maiores do mundo. 

Esse cenário específico já remete ao discurso do trabalho que se vai representar. É o trabalho 

rápido, dinâmico, que movimenta grandes multidões de trabalhadores e volumes exorbitantes 

de dinheiro. É o lugar associado à exiguidade de tempo, à necessidade de se administrá-lo 

com eficiência, pois “tempo é dinheiro”.  

 

    

Figuras 12 e 13- imagens da cidade de São Paulo usadas na transição de cenas 

Fonte: imagens extraídas dos episódios 6 e 7 do Aprendiz 

 

 

Os atores da narrativa são jovens universitários. Possuem entre 18 e 25 anos. Cursam 

uma faculdade e projetam no programa uma chance de iniciar uma vida profissional mais 

robusta. Dos 34 participantes dos dois episódios, 22 já trabalhavam quando de sua 

participação, a maioria como estagiários ou funções mais básicas
39

. Essa característica aponta 

para o aspecto marcadamente pedagógico que norteia o programa. São jovens e universitários, 

iniciando uma vida profissional. O Apêndice C reúne informações sobre os participantes da 6ª 

temporada que foram compiladas de uma matéria da Revista Caras veiculada na edição de 19 

de maio de 2009. Um dado interessante da reportagem foram as respostas dadas à pergunta: 

“por que se candidatou ao programa?”. A maioria das respostas demonstravam ser uma 

oportunidade de se adquirir experiência, uma “oportunidade única”. As respostas são 

confirmadas ao longo dos episódios, a partir de diversos depoimentos dos participantes, como 

será demonstrado a seguir. O Aprendiz é, na opinião dos participantes, portanto, um lugar 

para aprender a trabalhar. Há aqui um interessante jogo semântico, aparentemente 

contraditório, mas um traço da interdiscursividade que localizamos no mundo do trabalho. As 

                                                 

39
 Os Apêndices C e D contêm maiores informações sobre os participantes. 
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palavras Aprendiz e universitário revelam um não-dito e um já-dito a serem observados com 

atenção. O aprendiz é aquele que se submete à educação, ao ensino, a aprender uma tarefa. 

Esta expressão é fortemente identificada com o mundo do trabalho. A primeira definição que 

o dicionário Aurélio traz para o termo é “aquele que aprende ofício ou arte”. No Brasil, a Lei 

10.097 de 19 de dezembro de 2000
40

, que regulamenta o trabalho de menores de idade, é 

chamada de Lei do Aprendiz. Sendo assim, há no título do programa uma referência 

relativamente evidente de que aqueles jovens estão ali para aprender, e mais diretamente, para 

aprender a trabalhar. Entretanto, a universidade, em seus cursos profissionalizantes, é quem 

assume institucionalmente este papel de formar para o mercado. O óbvio é que um curso de 

administração forme administradores e que o curso de jornalismo forme jornalistas. Há aqui 

então um não-dito de que essa formação não é suficiente, de que o universitário precisa 

aprender a trabalhar, ou que sua formação acadêmica não é suficiente. Casaqui, ao abordar o 

mesmo reality show em artigo, também reconhece essa sobreposição de termos (“aprendiz” e 

“universitário”) e conclui: “o campo da formação profissional é colocado em segundo plano, 

quando o saber legitimado é aquele transmitido pelo ambiente de trabalho, pela 

espetacularização da cultura corporativa que mistura as esferas do jogo a um 

hiperdimensionamento de elementos associados ao mundo do trabalho em nossos dias” (2011, 

p.8). Em nossa análise, veremos se há nas narrativas elementos que confirmam a observação. 

5.3.2 Estrutura geral do programa 

O programa Aprendiz Universitário consiste de uma competição entre jovens 

universitários, selecionados entre os milhares inscritos para participar, e que divididos em 

duas equipes, têm que realizar tarefas diversas, normalmente ligadas ao mundo empresarial e 

a uma grande marca comercial. Uma vez selecionados, ficam confinados num hotel em São 

Paulo durante todo o programa, saindo de lá apenas para a realização das tarefas, quando 

recebem premiações resultantes das provas, ou quando são eliminados. A cada episódio um 

participante assume a liderança da equipe. Uma vez executada a tarefa, o apresentador do 

programa anuncia qual equipe a realizou da maneira mais adequada, tornando-se portanto a 

vencedora, enquanto a outra equipe é declarada perdedora. 

A equipe vencedora recebe os prêmios, como viagens, automóveis, momentos de 

lazer diversos. A equipe perdedora é convocada a comparecer à Sala de Reunião, onde será 

                                                 

40
 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L10097.htm, acesso em 23/11/2011. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L10097.htm
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avaliada criticamente. Durante a reunião, os participantes são duramente criticados e instados 

a se avaliarem mutuamente, o que resulta sempre em acusações, avaliações depreciativas. Os 

conselheiros também participam ativamente criticando os participantes. Ao final, o 

apresentador anuncia a demissão de um (e em alguns episódios até dois) dos participantes. 

Esse participante deixa então o hotel e dá ao final seu último depoimento. 

 

Uma visão geral das duas temporadas é conhecida no quadro abaixo: 

 

Quadro 1 Visão geral do programa 

Aprendiz Universitário 6ª temporada 7ª temporada 

Período de veiculação 09/04/2009 a 28/05/2009 15/04/2010 a 08/06/2010 

Episódios 15 episódios 16 episódios
41

 

Blocos p/episódio "tipo"  5 a 6 blocos (55 minutos)  5 a 6 blocos (55 minutos) 

Programa inicial 7 blocos 6 blocos 

Programa final 9 blocos (1h30m) 12 blocos (1h37m) 

Inscrições 100 mil 125 mil 

Participantes 18 16 

Idade média  21,1 anos 21,4 anos 

Nome das equipes Maxxi e Best UP e Avant 

Conselheiros 

Walter Longo, Vice-

presidente do Grupo 

Newcomm e Cláudio 

Former, empresário e 

consultor do SEBRAE 

Cristiana Arcangeli, empresária, 

fundadora da marcada Phytoervas 

e David Barioni Neto, presidente 

do Grupo Facilty e ex-presidente 

da companhia aérea TAM 

Apresentador Roberto Justus João Dória Junior 
Fonte: autor  

 

Os episódios são veiculados semanalmente e têm duração média de 55 minutos. Os 

episódios finais têm duração maior (1h27min em 2009 e 1h37min em 2010). 

A distribuição dos blocos, embora com pequenas variações, apresenta uma estrutura 

narrativa e roteiro muito semelhantes nas duas temporadas.  

O programa alcançou índices de audiência elevados o que tem justificado a sua 

manutenção, mesmo que com formatos diferentes, desde 2004. Os quadros a seguir 

demonstram esses altos índices, de acordo com o IBOPE. 

 

                                                 

41
 Na 7ª temporada houve a inserção de um programa especial no qual todos os demitidos voltam à sala de 

reunião para debater o programa em si. 
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Quadro 2 Audiência Aprendiz 6 -09/04 a 28/05 de 2009 

     Data Início Fim  Total de Domicílios 

        Rat% Shr% 

        APRENDIZ 6 UNIVERSITARIO  [ 15 Ins ]       

1 qui abr 9, 2009 23:09:00 24:32:00 6,03 12,82 

2 ter abr 14, 2009 23:37:00 24:49:00 7,51 22,77 

3 qui abr 16, 2009 23:29:00 24:34:00 7,64 22,27 

4 ter abr 21, 2009 23:21:00 24:27:00 6,95 21,18 

5 qui abr 23, 2009 23:23:00 24:31:00 8,05 22,53 

6 ter abr 28, 2009 23:30:00 24:40:00 8,81 25,54 

7 qui abr 30, 2009 23:16:00 24:32:00 7,51 18,76 

8 ter mai 5, 2009 23:10:00 24:26:00 7,29 19,23 

9 qui mai 7, 2009 23:21:00 24:36:00 8,03 22,83 

10 ter mai 12, 2009 23:16:00 24:34:00 8,99 24,34 

11 qui mai 14, 2009 23:16:00 24:29:00 8,35 23,98 

12 ter mai 19, 2009 23:16:00 24:29:00 8,19 21,32 

13 qui mai 21, 2009 23:16:00 24:26:00 9,58 25,55 

14 ter mai 26, 2009 23:17:00 24:36:00 9,24 25,43 

15 qui mai 28, 2009 23:01:00 25:06:00 10,71 30,48 

MÉDIA 15 EPISÓDIOS 8,30 22,60 

Fonte: IBOPE - MW - PNT - Período: 09 de Abril a 28 de Maio de 2009 -  

Composição da base do share (PA%): Record, Globo, SBT, Band, RTV e pública. 

  
 

 

 

Quadro 3 Audiência Aprendiz 7 - 15/04 a 08/06 de 2010 

     Data Início Fim  Total de Domicílios 

        Rat% Shr% 

APRENDIZ UNIVERSITARIO  [ 15 Ins]     

1 qui abr 15, 2010 23:13:00 24:26:00 5,82 16,63 

2 ter abr 20, 2010 23:12:00 24:14:00 7,20 18,17 

3 qui abr 22, 2010 23:12:00 24:17:00 7,58 20,19 

4 ter abr 27, 2010 23:16:00 24:23:00 7,40 20,67 

5 qui abr 29, 2010 23:19:00 24:23:00 7,15 19,42 

6 ter mai 4, 2010 23:12:00 24:26:00 8,08 22,55 

7 qui mai 6, 2010 23:28:00 24:35:00 7,55 22,04 

8 ter mai 11, 2010 23:13:00 24:22:00 7,08 19,79 

9 qui mai 13, 2010 23:23:00 24:37:00 6,48 18,22 

10 ter mai 18, 2010 23:54:00 24:55:00 7,04 23,49 

11 qui mai 20, 2010 23:30:00 24:30:00 6,85 19,71 

12 ter mai 25, 2010 23:28:00 24:30:00 6,79 18,90 

13 qui mai 27, 2010 23:36:00 24:36:00 7,13 21,60 

14 ter jun 1, 2010 23:19:00 24:32:00 8,36 24,73 

15 qui jun 3, 2010 23:10:00 24:07:00 5,46 15,38 

16 ter jun 8, 2010 23:08:00 25:13:00 6,82 22,82 

MÉDIA 15 EPISÓDIOS 7,06 20,34 

Fonte: IBOPE - MW - PNT - Período: 15 de Abril a 08 de Junho de 2010 -  

Composição da base do share (PA%): Record, Globo, SBT, Band, RTV e Pública. 
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5.3.3 Análise do corpus  

 

5.3.3.1 1º episódio da 6ª temporada  

 

Exibido dia 09/04/2009, dividido em 07 blocos.  

 

1º bloco 

As primeiras imagens do episódio de abertura da 6ª temporada são de um pátio da 

escola americana Graded (o que é informado por Justus na sequência). Há um solo de 

contrabaixo ao fundo do grupo Pink Floyd que dá à cena um compasso bem cadenciado. As 

sequências alternam imagens da escola rapidamente. As cores claras predominam. Os planos 

usados são o geral e conjunto, para o cenário, e quando entra Justus, plano americano e 

médio. O conjunto sonoro e cromático dá à sequência um ritmo rápido, mas sem ser 

acelerado. 

Justus surge na cena falando da escola onde estudou inglês e como isso foi 

importante para sua vida profissional. Cenas em preto e branco mostram o pátio da escola. As 

imagens em preto e branco são usadas na TV e no cinema com o efeito de dar mais 

dramaticidade à cena e de provocar o efeito flashback, ou seja, remetem a eventos que já 

aconteceram, que se encontram no passado. O uso aqui desse recurso demonstra o ponto de 

vista de Justus, de seu passado, de como começou sua vida estudantil. Surgem cenas em plano 

geral (aéreas) de prédios da Universidade Mackenzie. A imagem do apresentador surge em 

contra-plongeé na porta principal. Enquanto caminha, ele argumenta: “eu acho que todo o 

estudante universitário já percebeu que cursar uma universidade é muito mais do que adquirir 

conhecimento. É ter poder. Por isso, mais do que personagem de uma escola, é personagem da 

história”. Com isso, Justus procura aproximar o campo da educação ao campo do trabalho, já 

que fala de poder, um poder que ele, empresário bem sucedido, representa. O uso da hipérbole 

reforça o papel da universidade, que transforma o estudante em sujeito da história. Há 

também uma intenção de justificar o próprio programa, que a partir dessa temporada circula 

em torno dos universitários. Continua caminhando por entres os prédios. A trilha musical 

muda do solo de contrabaixo, para uma música mais imponente, com a forte presença de 

metais. O tom é marcial. Em plano médio, aponta para um local atrás de onde está e informa 

que “atrás daquele pequeno prédio onde fica o ginásio” prosseguiu seus estudos. Sua voz, 

nesse momento faz uma inflexão, suaviza-se, e procura reforçar a ideia de um começo 
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humilde. A seguir fala do prédio do científico e na sequência “continuando esse caminho, eu 

desci aqui para o prédio da Faculdade de Administração e Economia. Toda essa bagagem que 

adquiri aqui, todo esse conhecimento me ajudaram a construir a minha vida e sucesso nos 

meus negócios, graças a tudo o que eu consegui aprender” 
42

. Destacamos temas surgidos 

logo nesse início, que serão aprofundados a seguir: sucesso, conhecimento, poder. 

 Para introduzir o programa e falar das mudanças em relação às temporadas 

anteriores, ele evoca a importância da universidade. Explica que o termo universidade vem de 

universus, do latim, e que cursar uma universidade significa que tudo pode ser aprendido e 

que esta sexta temporada reúne candidatos que vieram de universidades de todo o país. Ao 

som forte de uma batida num tambor, a logomarca do programa domina toda a tela. Reaparece 

a imagem de Justus que explica: “Essa sexta edição vai ser diferente de todas as outras. Foi 

uma longa jornada desde a nossa primeira temporada, uma jornada que estava repleta do 

maior tipo de emoção: a emoção da conquista”. São mostradas cenas das finais das cinco 

temporadas anteriores, quando ele anuncia o vencedor: Fulano, você está contratado. Seguem-

se cenas de euforia, comemoração. Com enquadramento de close, Justus anuncia: 

 

O universitário que ganhar essa edição, além de ganhar o fantástico prêmio de um 

milhão de reais e ser contratado como estagiário em uma de minhas empresas, por 

pelo menos um ano, com um salário de dez mil reais por mês. Cada conquista, por 

isso, vai ser mais intensa. Trabalho e paixão. O Aprendiz Universitário está 

começando 
43

. 

 

As cenas iniciais do Aprendiz possuem claramente duas intenções: a primeira é a de 

apresentar Roberto Justus como o herói de Propp, aquele que passou por provas, enfrentou 

desafios e venceu. É um herói que, segundo sua própria narrativa inicial, tem poder, poder 

esse conquistado por ter cursado uma universidade. Porém, sua trajetória já está consolidada. 

Está legitimado nesse lugar de poder, por ter se submetido e vencido os desafios. Por essa 

razão, desempenha não mais as funções do herói, mas do rei e do doador, aqueles que enviam 

os competidores, candidatos a herói, e fornecem os meios para que cumpram as provas.  

Assim, cria uma ponte para a segunda intenção da abertura do programa: justificar a mudança 

dos formatos anteriores para esse atual, o de jovens universitários competindo. As palavras 

que tematizam o programa aproximam a esfera do ensino com o campo empresarial; 

identificar, por exemplo, o “poder” nesse lugar é sugerir que a competitividade, a disputa 

estão presentes ali, bem como no mercado de trabalho. Há a conotação pragmática que aponta 

                                                 

42
 Plano 01.12 e seguintes, 1º bloco, 1º episódio, 6ª temporada. 

43
 Planos 01.42 a 2.45, 1º bloco, 1º episódio, 6ª temporada. 
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a universidade como o lugar para adquirir capital a fim de se jogar o jogo do mercado, 

compreendido como lugar de disputa, organizado pela dicotomia sucesso x fracasso. O 

cenário, composto por prédios imponentes do campus do Mackenzie, a música em tom 

marcial e os enquadramentos de câmera reforçam esses sentidos. Os temas de poder e sucesso 

dialogam com o mundo empresarial, ao qual Justus pertence. Já as figuras dos prédios e do 

campus dialogam com o mundo da universidade, ao qual pertencem os participantes 

competidores. O interdiscurso relaciona um e outro universo. 

As cenas rapidamente mudam para um ginásio de esportes. O mesmo tema musical 

continua, porém, muito mais compassado e marcado por cordas. Os universitários filmados 

em plongeé entram no ginásio dois a dois, formando uma fila. A música marca os passos, 

como se fossem soldados em marcha lenta. Um a um, falam frases de efeito sobre sua 

participação no programa: “eu tô preparada para o que der e vier”, “eu chego onde eu quero”, 

“minha maior qualidade é a determinação”. As falas demonstram a intenção de marcar as 

características vencedoras e adequadas a um executivo. Logo, percebe-se um imbricamento de 

discursos de campos distintos, como esporte, competições e trabalho. As cenas prolongam-se 

em enquadramentos de close e cenas em P/B mescladas com planos de conjunto e coloridas. 

A ideia que transmitem é a de competidores se preparando para a batalha. Entra Justus no 

ginásio, seguido por outros dois personagens, que serão apresentados a seguir como os 

conselheiros dele durante o programa. São mostrados em plongeé e em slow motion. O 

enquadramento plongeé é também em plano geral, o que permite que se veja parte do ginásio 

de cima. De certa forma, transmite a ideia de arena, onde serão travadas as batalhas. Aquelas 

personagens, que entram com grande destaque, acentuado pelos jogos de câmera, seriam os 

juízes. A trilha musical é alterada para algo mais lento, com tambores que marcam o 

compasso. É uma entrada triunfal, marcada pela seriedade, mas também por uma aura de 

superioridade (Fig.14). Imagens em close dos participantes, com ar de admiração e 

expectativa, alternam-se com a dos protagonistas entrando.  A seguir, sem locução, somente 

com a música ao fundo, os participantes, que estão perfilados, são cumprimentados. Justus 

informa que eles estão nesse “espaço incrível que é o Golden hall, do World Trade Center” e 

que a expectativa é grande. Apresenta seus conselheiros, Walter Longo, Vice-presidente do 

Grupo Newcomm e Cláudio Former, empresário e consultor do SEBRAE. Na apresentação, 

as expressões vice-presidente e consultor do SEBRAE são feitas com certa inflexão da voz, 

que destaca a proeminência e legitimidade dos mesmos (Fig.15). Justus comenta então sobre 

as instalações do Hotel Sheraton São Paulo WTC, onde os universitários estão hospedados. 

Cenas do espaço de convivência, com mesas de jogos e sofás confortáveis são exibidas, 
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enquanto, em locução off, Justus diz que o espaço é para que eles se distraiam enquanto estão 

lá (Fig.16). Depoimentos dos participantes sorridentes, dizendo que “o espaço de convivência 

é demais”, alternam-se a cenas deles dançando ao som do tema musical do programa. A 

música tema é a mesma do Apprentice americano. Trata-se da canção “For the Love of 

Money”
44

, do grupo de soul americano The O’Jays. Sua sugestiva letra fala muito sobre o 

ethos do programa. Destacamos alguns versos, registrando que não os reproduzimos 

literalmente, nem na sequência em que aparecem, mas adaptamos para revelar seus 

significados e sua relação com o programa. A tradução inteira do original em inglês encontra-

se no Apêndice E: “Dinheiro, algumas pessoas realmente precisam dele, fazem coisas más e 

coisas boas com ele”. Os versos iniciais revelam a centralidade do dinheiro na vida das 

pessoas, e o advérbio “realmente” define que para algumas pessoas ele é mais importante do 

que para outras. Isso se confirma pelos versos seguintes: “por amor ao dinheiro, pessoas 

assaltarão suas próprias mães, roubarão seus irmãos, mentirão, mulheres venderão seus 

corpos”. Pessoas, portanto, passarão por cima de valores e dignidade para obtê-lo. Há versos 

que afirmam que “as pessoas não ligam para quem elas machucam ou batem, que mulheres se 

encurvarão”, confirmando o espírito competitivo e predatório e também muito do que é visto 

no programa Aprendiz. O autor da letra, no entanto, diz que é apenas uma nota de papel 

“verdinha”, fala de centavos também, o que demonstra seu poder simbólico, seu caráter 

imaterial. Nos versos finais ele pede que a pessoa não se deixe dominar por ele, pois o 

dinheiro pode mudar as pessoas. Como dissemos, e como veremos no decorrer da análise, a 

letra da música, escrita em 1973, está bastante adequada ao programa, que fala da luta travada 

pelos participantes pela vitória (premiada com R$ 1 milhão de reais). Nessa busca pela 

vitória, há indignidades, traições, confrontos... tudo para se obter a vitória.      

  

      

Figura 14- entrada triunfal do apresentado           Figura 15- Apresentação dos conselheiros 

Fonte: imagens extraídas pelo autor do 1º episódio da 6ª temporada 

 

                                                 

44
 Literalmente “Por amor ao dinheiro”.  
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Figura 16- A sala de convivência é apresentada 

Fonte: imagem extraída pelo autor do 1º episódio da 6ª temporada. 

 

Justus anuncia que o que vem a seguir é a primeira vez que ocorre no Aprendiz. Ao 

som de notas delicadas de piano, familiares dos participantes entram no cenário. Aqui há 

marcas intertextuais que lembram cenas de filmes americanos, quando famílias se despedem 

de soldados que vão para a guerra. Deixam para trás a segurança de suas casas e famílias e 

partem para o campo de batalha, onde correm sérios riscos de perder a vida. Há presente uma 

metáfora para a morte no programa Aprendiz, que ocorre ao final de cada episódio. Uma 

morte simbólica, uma morte midiática. Os jovens choram. Pais, avós e esposa falam das 

qualidades dos seus parentes. Justus faz brincadeiras e todos riem. O clima de emoção 

continua até o fim do 1º bloco. 

  

Figuras 17 e 18- Famílias entram no cenário, provocando emoção em todos. 

Fonte: imagens extraídas pelo autor do 1º episódio da 6ª temporada 

 

O primeiro bloco apresenta, desta forma, os personagens do programa. Justus, que 

está legitimado em seu lugar, com poder e autoridade, assumindo as funções do rei. Seus 

conselheiros, auxiliares do rei, também legitimados, e os competidores que enfrentarão os 

desafios. As narrativas, mais a gramática audiovisual, sinalizam também o ethos bélico que 

norteará o programa.  

 

2º bloco 

O segundo bloco é iniciado dando continuidade às falas dos parentes. Justus então 
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pede que todos se retirem. As últimas cenas de todos se abraçando emotivamente são 

mostradas, e a seguir deixam o local. Justus anuncia de forma emblemática: “Bom, sai a 

família e entra o trabalho” 
45

. A trilha musical retoma o tom marcial e de filmes de ação. Os 

participantes são divididos em duas equipes. A equipe Maxxi, que segundo Justus “é um 

nome positivo, grande para cima”, e equipe Best, que significa “os melhores”. Mesmo nos 

nomes das equipes, há a intenção de destacar a necessidade de desempenho e de superar o 

outro. Antes de anunciar a tarefa, o apresentador exclama: “Bem, sem mais nenhuma perda de 

tempo vamos ao primeiro grande desafio, a primeira tarefa do Aprendiz 6 – Universitário!”
46

. 

Esse início de segundo bloco permite visualizar a separação entre a vida fora e a vida dentro 

do trabalho, de que nos fala Schwartz e que decorre da visão de trabalho remunerado. A 

família se afasta. Também se percebe um paralelismo no sentido de que, assim como no 

Aprendiz os jovens ficam separados da vida por 15 semanas, hospedados no hotel, há certo 

confinamento entre as paredes que cercam o mundo do trabalho corporativo. Separa-se a vida 

pessoal da vida profissional. 

Justus anuncia a tarefa. As equipes devem promover o produto “Doritos Lovers”, da 

Elma Chips (marca do Grupo de indústrias de alimentos PepsiCo Brasil) em duas praias de 

São Sebastião (Juquehy e Camburi). A maior parte das cenas é mostrada em close dos 

participantes, com semblantes compenetrados, e de Justus. A música ao fundo é 

extremamente calma. Há um tom de cordialidade na voz de Justus, que diz que eles podem 

exercitar sua criatividade no prazo de 4 dias para elaborar a estratégia e de que ele, 

pessoalmente, estaria no 5º dia vendo a execução das tarefas. Deseja boa sorte e finaliza com 

um “mãos à obra”. Ao dizer que eles podem exercitar a criatividade, há um não-dito 

importante. Os participantes precisam de permissão para exercitar a criatividade. E há um dito 

também fundamental. Justus investe-se do poder para outorgar essa permissão. Revela um 

poder quase divino, sobre a vida dos participantes. Em locução off, uma voz feminina, tendo 

ao fundo um ritmo de bossa nova, diz que cada equipe recebe informações sobre o produto, 

uma verba de R$ 7 mil e definem na base do par-ou-ímpar a praia para onde cada equipe vai e 

se dirigem para a sede da PepsiCo. Enquanto isso, surge no canto superior direito da tela um 

lettering: “Na próxima terça estreia Poder Paralelo” e na sequência,  tendo no canto inferior 

central a logomarca do SEBRAE
47

. Não há nenhuma conexão entre essas imagens e a cena, o 
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 Plano 01.50, 2º bloco, 1º episódio, 6ª temporada. 
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 Plano 03.22, 2º bloco, 1º episódio, 6ª temporada. 
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 Plano 04.50, 2º bloco, 1º episódio, 6ª temporada e Plano 05.05, 2º bloco, 1º episódio, 6ª temporada. 
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episódio ou o programa. São imagens meramente publicitárias e que demonstram que o 

programa é também suporte para o autorreferencial da televisão. Um executivo da marca 

Elma Chips informa que “a visão da ‘Doritos Lovers’ é gerar uma experiência única e inédita 

nos locais mais bacanas da cidade”. Há aqui também o uso de jargão tipicamente empresarial 

na atribuição da tarefa (missão, valores e visão são palavras utilizadas na elaboração das 

estratégias empresariais). Imagens das equipes discutindo ideias são mostradas. Elas estão 

próximas e há um clima de harmonia. Predominam planos de conjunto e médio e cores claras. 

Música lembrando bossa nova. O conjunto de planos, o uso das cores mais claras e a música 

mais harmônica suavizam o clima, no momento em que se discutem as estratégias das equipes 

diante da marca e sua mercadoria. Em suas presenças, as equipe estão entrosadas, 

descontraídas, mas atentas. Cabe ressaltar a fala de um do componente da equipe Maxxi, João 

Granja
48

. Eles pretendem montar um espaço para degustação e precisam de um chef vestido a 

caráter. O participante João propõe: “Eu posso virar o chef, entendeu? A gente vai na 25 [de 

março], compra uma cartola de chef e já era, o chef que [bate uma mão na outra] é a gente 

mesmo”
49

. Em meio à seriedade das discussões, a proposta do participante João surge quase 

como um ar de deboche, de desdém. A intenção parece ser “ninguém vai perceber que eu não 

sou chef”. Muito embora não houvesse uma prescrição rigorosa, a disposição de resolver uma 

questão com improviso e longe de rituais formais soa com um tom de subversão às regras, 

aquele espaço entre a norma e a inventividade humana, proposta por Schwartz. Não estamos 

falando da ideia em si, inclusive porque a proposta da equipe é montar um lounge onde, após 

comer o Doritos, as pessoas possam usar fantasias e tirar fotos, portanto um clima muito 

descontraído. O que chama a atenção, à luz das teorias estudadas, é essa pouca importância 

dada pela equipe às posturas formais e rígidas. Até esse momento, todo o bloco vem sendo 

marcado por cenas ligeiras, música tranquila ou alegre, planos médio e de conjunto. Há certa 

parcimônia e harmonia entre todos. Assim, na divisão de equipes, recebimento de tarefas, 

reunião na empresa e planejamento das tarefas, o clima é positivo. 

Parte da equipe Maxxi tem que se deslocar até o bairro do Cambuci em São Paulo, 

num carro colocado à disposição deles. Como não são da cidade, eles têm dificuldade de se 

localizar. Um dos jovens universitários ri da situação. A câmera no interior do veículo filma 

duas participantes se entreolhando e torcendo a boca. Na sequência a líder dessa prova, 

Stephanie é mostrada em plano conjunto comentando: “O Guilherme [o que rira], não é que 
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 O Apêndice C contém informações sobre todos os participantes da 6ª temporada. 
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 Plano 06.12, 2º bloco, 1º episódio, 6ª temporada.  
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ele esteja me afetando, me atrapalhando, mas às vezes desconcentra um pouco”
50

. As cenas 

seguintes mostram que se intensifica o clima de tensão dentro do veículo. Guilherme canta 

“Trem das onze” de Adoniran Barbosa, enquanto as outras duas participantes falam ao 

telefone. Novo depoimento da líder, dessa vez mais crítico, destaca o comportamento pouco 

produtivo de Guilherme. Percebemos novamente esta disposição que destoa das prescrições, 

por um trabalho muito engessado por regras e protocolos. Contudo, é importante ressaltar que, 

na montagem do programa, é dado destaque as cenas da líder Stephanie criticando Guilherme. 

O propósito é apresentar o surgimento do conflito.  

Contrariamente, as cenas que agora se alternam para a equipe Best, não mostram 

conflitos. Quando muito, algumas dificuldades, mas compartilhadas por todos. Tudo o que 

planejam vai se encaixando e sendo resolvido. Encerra-se o bloco com a equipe Best na praia 

já buscando um lugar para montar seu espaço de apresentação do “Doritos Lovers”. 

 

3º bloco 

Predominam novamente planos médio e de conjunto. A trilha musical é ouvida muito 

ao fundo, quase imperceptível, de forma que pouco interferem na narrativa. Logo no início 

deste bloco são mostradas cenas externas da equipe Best. Reforça-se a imagem dos acertos da 

equipe. Filmada à parte dos demais, a líder da equipe, Carla Ruas, informa que estão 

“conseguindo ter um progresso grande e todo mundo tá respondendo bem o seu papel”. Já na 

equipe Maxxi, uma das participantes chama a atenção da líder para que ela ligue para a 

gráfica. A líder, filmada isoladamente, reconhece que “eu tô assim, acho que enrolada com as 

coisas. Eu tô tentando ver um pouco de tudo, tô tentando dar conta de tudo, mas é bem 

complicado, assim, é meio difícil” 
51

. Lembramo-nos de Ehrenberg, para quem a busca pelo 

melhor desempenho, a “proatividade” não necessita de comandos externos. O próprio 

trabalhador procura dar o melhor de si. Lembramos também de Sennett que destaca o medo 

do fracasso. A preocupação da líder, aqui relatada, revela de um lado seu esforço em fazer o 

melhor, e de outro, receio de não consegui-lo.   Na cena seguinte ela tira o telefone celular das 

mãos de Guilherme, que cobra da gráfica a entrega do material. A seguir, também 

isoladamente, Guilherme informa que “infelizmente a Stephanie em certos momentos, ela 

pega a posição de líder dela e toma a posição de tirana. Ela manda, ela desmanda, ela pega o 

celular da mão, se desespera toda e não faz nada [...] ela quer se virar sozinha, tomou o mapa 
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da minha mão, exercendo seu papel de tirana, não de líder em alguns momentos, tá apavorada, 

querendo ganhar muito essa prova”. Esse depoimento é acompanhado por música marcada 

por toques de caixa, com tom de suspense, como em filmes de ação ou em que há cenas de 

violência ou luta. Outros depoimentos a esse se somam. Um desacordo com a líder da outra 

equipe é mostrado entre as sequências com a equipe Maxxi, mas o depoimento isolado da 

participante justifica que é a primeira prova, que é normal. Há transformações na narrativa. O 

clima harmônico vai sendo substituído por clima de tensão, com os recursos de transição entre 

cenas ocorrendo mais rapidamente e música de ação e suspense apoiando essa ideia. A equipe 

Maxxi se desloca para retirar o banner na gráfica. Quando a faixa é aberta há uma surpresa: a 

palavra lounge estava grafada incorretamente com “d” – loundge. O funcionário da gráfica 

informa que perguntou três vezes e estava assim no e-mail. Guilherme sugere que se coloque 

uma “carinha feliz” sobre o “d”. Suas interferências vão sendo marcadas pela tentativa de 

aliviar a tensão em momentos de crise. Todos querem saber quem passou o e-mail, quem 

escreveu errado, quem é o culpado. Identificado o culpado, Guilherme, em locução off, 

argumenta: “eu como universitário realmente falhei ao não checar a grafia correta da palavra. 

Só que eu perguntei com quem tava do meu lado e foi confirmado, então foi enviado desse 

jeito”. Inicia-se uma discussão entre os participantes. O proprietário da gráfica se antecipa e 

se compromete a fazer um novo banner por menos da metade do preço. João Granja, um dos 

membros da equipe, à parte da equipe, desabafa dizendo que “ainda bem que estão 

trabalhando com pessoas boas”, como o dono da gráfica, que se propôs a ajuda-los. O bloco é 

encerrado com a equipe Best já na praia, montando seu quiosque de degustação. 

Nesse bloco ficou patente a desorganização da equipe Maxxi. As edições, 

depoimentos colhidos e cenas mostrando esse contexto tiveram o papel de construir, de um 

lado, a imagem de uma líder inadequada, de mostrar a desunião e o conflito dos membros da 

equipe, de marcar a atitude descontraída de Guilherme, mas que na construção parece ser 

desinteresse, e de outro lado, os acertos, a união e o bom desempenho da equipe Best. 

 

4º bloco 

Confirmando o que foi dito ao final do bloco anterior, este bloco se inicia com 

imagens da praia, cores claras e depoimentos positivos da equipe Best. Tudo funcionou bem. 

Em contrapartida, na equipe Maxxi persistem erros e desentendimentos. Guilherme começa a 

cantarolar “eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci”, reforçando 

sua imagem brincalhona. Há um ar de deboche e desdém de sua parte. Ou de resistência. 

Porque se há conflitos e desentendimentos, seu canto é uma forma de demonstrar desagravo 
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ao espírito belicoso como as coisas estão se conduzindo. Curiosamente, esses são versos do 

“Rap da Felicidade”
52

, um funk carioca de muito sucesso na década de 1990. Conotam o 

desejo de Guilherme de estar no seu lugar e seu desajustamento ao programa, bem como a 

ironia de que uma música que tem certo grau de denúncia sobre as condições precárias da 

vida na favela ser incorporada a uma situação do cenário corporativo. 

As sequências seguintes mostram a execução da tarefa em si. No quiosque da Best, 

clientes compram, tiram as fotos, consomem. Na barraca da Maxxi protestos, porque na área 

da cocção, Guilherme não está de branco, o lixo não está entreaberto, etc. Justus e os 

conselheiros visitam as barracas com roupas esporte e óculos escuros. Estão acompanhados de 

executivo da Elma Chips e do prefeito de São Sebastião. Experimentam os petiscos de ambas 

as equipes. Um representante da equipe Best diz emocionado: “a gente acabou de receber a 

visita dos três [...] adoraram nossa receita”. Percebe-se que, não obstante a informalidade, há 

imponência em suas posturas. Suas presenças influenciam o clima. A postura corporal dos 

jovens muda. Aproximam-se das autoridades, cercam-nas, sorriem. É uma postura 

voluntariosa e receptiva. Na barraca da equipe Maxxi, Marina pergunta se Justus não quer 

provar a receita deles. Depois, a mesma afirma que “ele comeu toda porção, achou uma 

delícia, porque nossa receita está bem leve, bem cara de praia, jovem”. Há visivelmente no 

depoimento de Marina uma distinção em relação a Roberto Justus. Dezenas, talvez centenas 

de pessoas haviam comprado na barraca e experimentado o petisco, mas ele gostou. Há um 

estigma na figura de Justus que a todo tempo é reconhecida em atitudes e palavras dos 

universitários. As tarefas são encerradas. Cenas da estrutura sendo desmontada e da equipe 

Maxxi tomando um banho de mar surgem. Depoimentos finais são colhidos, todos positivos e 

felizes. 

Ao som de trilha sonora impactante, que lembra ação, imagens de carros em avenidas 

de São Paulo, e imediatamente após, notas graves de cordas, o clima muda completamente. A 

música torna-se lenta. Os participantes são mostrados em close, reforçando a tensão dramática 

ao destacar as expressões, as reações, a expectativa dos participantes.  Surge Justus, de blazer 

azul escuro e camisa social. Informa que estão no Juquehy Praia Hotel, um “hotel 

maravilhoso” em suas palavras e com narrativa claramente publicitária. Apesar do hotel, do 

visual mais agradável mostrado em plano geral e conjunto, o clima é de suspense. Agradece o 

prefeito de São Sebastião (ausente na cena) e ao gerente dessa “marca tão importante que é a 

Elma Chips, que é PepsiCo”. Ele diz que, tendo seus conselheiros Walter e Claudio observado 
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todos os detalhes, a equipe vencedora da primeira prova do Aprendiz é a equipe Best. Fundo 

musical se altera para música de triunfo, de vitória e o volume é elevado. Seus membros se 

abraçam e comemoram. Alternam-se imagens em plano conjunto da equipe Best, com closes 

dos participantes da equipe Maxxi, perdedora. Justus anuncia que o prêmio para a primeira 

prova do Aprendiz 6 é, mantendo-se uma tradição das outras temporadas “uma aproximação 

maior comigo” e por isso eles iriam jantar no Buddha Bar
53

. A escolha do Buddha Bar aponta 

para o consumo como lugar de distinção. O jantar num restaurante sofisticado serve para 

premiar os melhores, aqueles que se destacaram. Interessante também constatar que Justus se 

coloca como o próprio prêmio. Ao permitir uma aproximação de pessoas comuns, que são os 

universitários, declara-se diferente, superior, uma imagem de onipotência. Estar próximo a ele 

torna-se privilégio. Depois do jantar, no dia seguinte, os vencedores seguiriam pela TAM 

“que agora possui voos diários” para Orlando. Mesclam-se assim narrativas de autopromoção, 

ao mesmo tempo em que faz propaganda das marcas patrocinadoras. Mas, antes que os 

sorrisos da equipe terminassem, Justus anuncia uma novidade no Aprendiz. Suas palavras 

passam a ser pausadas, acompanhadas por uma sutil música ao fundo em tom de suspense. 

Diz ele: “Eu acho que o Aprendiz é fruto também de um grande aprendizado para nós todos, e 

uma coisa que nós observamos nessas cinco edições anteriores é que aqui se retrata um pouco 

da vida real”. Sua frase reconhece o caráter midiático e espetacular do programa. Nada 

daquilo é verdadeiro, mas uma representação. Uma representação que tangencia a realidade, e 

que, ao fazê-lo, ganha um efeito de real e que ensina, afinal “é um grande aprendizado”. A 

seguir ele explica que sempre na equipe uma pessoa não se sai tão bem e pede para que a líder 

escolha, sem consultar ninguém, quem não vai jantar com ele e viajar para Orlando
54

. Outra 

relação interessante entre o que é dito e não dito. Se ele afirma que “aqui se retrata um pouco 

da vida real” e diz que numa equipe sempre há alguém com desempenho inferior e determina 

que essa pessoa seja punida, reforça a ideia de que na vida real não se trata apenas de vencer 

ou perder, mas de ter desempenho superior. A equipe vencera a prova, mas um participante 

deve ser punido. É uma lógica cruel e injusta, mas que confirma as teorias examinadas. A 

líder encara seus colegas e chora. Notas de piano ao fundo reforçam o clima de 

constrangimento e tristeza. Ela anuncia que o Tênio era o escolhido. Perto do fim do bloco, ao 

som de notas graves de violino, que intensificam o clima, Clara desabafa com lágrimas, 

dizendo que a parte mais difícil de sua liderança foi escolher quem não iria viajar. O bloco se 
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 Plano 06.07, 4º bloco, 1º episódio, 6ª temporada. 
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encerra primeiramente mostrando cenas do jantar e a seguir dos vencedores em parque 

temático em Orlando. 

O 4º bloco fica marcado assim por, através da montagem das cenas, destacar erros 

dos perdedores e atitudes acertadas dos vencedores; por reforçar a imagem que Justus constrói 

de si mesmo, de superioridade e distanciamento; pelas narrativas de cunho publicitário e, ao 

final, pela exigência de que a líder aponte um colega para ser punido, não participando da 

premiação. 

 

5º bloco 

As primeiras cenas mostram os vencedores aproveitando o passeio em Orlando. A 

música é descontraída. A iluminação sugere isso, “natural” e cores fortes e claras, compondo 

um quadro geral de prazer e descontração. Contrastando com essa sequência, Tênio, o 

vencedor que foi escolhido para não receber o prêmio, dá um depoimento onde alega que “foi 

bom ficar para aprender e refletir”. Evidencia-se o caráter teatral em sua afirmação, já que 

todos os seus colegas estavam em Orlando, divertindo-se. Sua resignação parece ser forçada, 

como se fosse exigido dele um discurso que reconhecesse ter sido a decisão justificada. Foi 

escolhido com base em critérios totalmente subjetivos pela líder e ele impedido de qualquer 

defesa ou ponderação contrária. Observa-se, a partir de sua afirmação, a necessidade de 

aceitarem-se as regras do jogo. As cenas de Orlando duram cerca de 1 minuto e 20 segundos e 

são repletas de diversão, risos, alegria. Destacamos, a partir dessas observações, o lugar do 

consumo como momento de relaxamento, de diversão e que se opõe à rigidez do trabalho. O 

cenário sempre colorido, a música alegre, cores claras: tudo concorre para dar ao consumo 

essas características de lugar de lazer e prazer. 

Os perdedores são mostrados na sequência em closes que evidenciam as feições 

tensas, pondo em relevo o sofrimento pela derrota, ao mesmo tempo em que individua cada 

um dos perdedores. Fazem comentários do que saiu errado, de quem é o maior culpado, da 

intransigência de um e da falta de compromisso de outro. A montagem evidencia o conflito 

que se instala diante da derrota e o esforço de cada um em se distanciar da responsabilidade. 

A seguir, os jovens entram um a um na sala de reuniões. Todos estão vestidos formalmente 

(terno e gravata homens, tailleurs mulheres). A música é lenta e de suspense, predominam 

cordas e piano. A iluminação é escura. Predominam sombras, penumbra e tons cinzentos. 

Todo o conjunto de luz, cor e som prenunciam o ambiente aonde vai se travar uma batalha, 

onde será realizado o julgamento. Os conselheiros já estão na sala. Justus é o último a entrar.  

Explica que é a primeira sala de reunião, lugar onde ninguém queria estar. E, para introduzir a 
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discussão e julgamentos, faz a seguinte afirmação: “Precisamos saber hoje se vocês foram 

profissionais ou universitários”
55

. O discurso de Justus começa a destoar daquilo que fora dito 

no primeiro bloco sobre o lugar da universidade na formação profissional. Ele, no início, 

dissera que seu sucesso e poder tinham origem em sua formação educacional. Aqui ele 

começa a separar esses universos. Estabelecendo a diferença entre “ser profissional” e “ser 

universitário”, ele não só hierarquiza como também, na forma como diz e no contexto da 

competição, coloca o universitário um patamar abaixo, em um lugar de não merecimento. 

Pergunta a seguir para a líder e para o conselheiro Walter Longo se eles tinham sido 

profissionais. As respostas de ambos começam a mostrar também quais são os elementos 

característicos de um profissional. A líder diz que cometeram erros de principiantes, mas que 

foram profissionais, pois trabalharam com seriedade. O consultor ironiza, dizendo que eles 

confundem ação com movimento, sem explicar o que significa isso, e que “parecem abelhas 

fazendo cera [...] o que deu a eles muito mais estilo de gincana do que profissionais de 

negócios”. O comentário de Walter Longo, além de ser irônico, está contaminado por 

apagamentos. É evidente que se trata de uma gincana, de um jogo. Mas, coloca-se na situação 

como o empresário (aliás, empregado de Roberto Justus) que fala numa reunião de trabalho. É 

curioso, pois se exige numa gincana que se comportem como profissionais. Há uma confusão 

de papéis e de contextos. Justus e os conselheiros prosseguem fazendo perguntas 

provocativas, na intenção de trazer o conflito entre a equipe à tona. Os participantes se 

defendem com justificativas, assumindo a responsabilidade pelos erros, pela falta de 

planejamento. Em dado momento, Justus censura João Granja, pois sente que ele, ao justificar 

os erros, coloca-se como se não estivesse envolvido com a equipe. A líder é responsabilizada 

por não delegar, ao que responde que delegou, mas que não impediu que seus colegas se 

desviassem daquilo que tinha determinado. Justus critica terem parado às 16.00 horas, quando 

poderiam ter ido até às 22.00 horas. “Por que parar antes? Qual a inteligência em parar antes? 

Ah! Vamos parar antes, vamos vender menos. Legal, a gente perde, que bacana”! Exclama 

ironicamente, fazendo caras e bocas e insistindo que não compreende o raciocínio de parar 

antes. Está implícito em sua fala, um não-dito, de que ele sabe qual a atitude certa e que a que 

eles tomaram não era. Maytê é chamada para responder a pergunta. Explica que era domingo, 

último dia de férias e que o consenso foi que parassem. Sem entrar no mérito da justificativa, 

o fato é que Justus não aceita a explicação porque o objetivo daquele momento, a sala de 

reunião, não é de ensinar e aprender, corrigir, ver o que deu errado. É ironizar, é provocar 

                                                 

55
 Plano 04.10, 5º bloco, 1º episódio, 6ª temporada. 
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conflitos, acusações. Quando fala, Justus assume um tom arrogante e qualquer justificativa, 

por melhor que seja, é alvo de críticas. 

Continuam as características fílmicas, iluminação, cores e trilha sonora que 

constroem o ambiente de tensão. Iniciam-se os questionamentos ao participante Guilherme 

que enviara o e-mail com a grafia errada da palavra lounge. Aqui ocorre uma provocação 

direta de Justus: Guilherme diz que consultara as pessoas que estavam ao lado dele e o 

apresentador pede que ele nomeie as pessoas. O objetivo é que estas pessoas nomeadas se 

confrontassem com ele, que troquem acusações, o que de fato ocorre. 

Encerra-se o 5º bloco nesse clima de confronto e acusações. Guilherme, mais contido 

e menos propenso ao conflito, aceita o que os outros dizem - que fora soletrado corretamente. 

Ele não se lembra. 

 

6º bloco 

Guilherme continua na berlinda. Surge nova crítica. Ele se esqueceu de pagar a 

gráfica e depois de muita discussão, confessa que achou o dinheiro no bolso. Walter Longo 

diz também, muito ironicamente, que ele é um David Coperfield, fazendo assim a relação 

interdiscursiva de campos, com a intenção de zombar. David Coperfield é um mágico 

americano, famoso por ações espetaculares, como fazer a estátua da liberdade desaparecer. 

Seu nome é automaticamente identificado à sua atividade. Trazer essa figura para o campo 

empresarial adquire uma conotação depreciativa e de deboche, pois conota uma inventividade 

não desejável, por não ser respaldada no conhecimento técnico. Justus retoma a discussão 

instigando, querendo saber o que aconteceu. Guilherme diz simplesmente não se lembrar e 

Justus diz que é melhor deixar isso para lá, pois não houve má fé de ninguém e pergunta: 

“vocês acham que houve”? Apesar da naturalidade de todos em negar, a pergunta estava feita 

e abre margem para se questionar a idoneidade do participante.  

O apresentador pede que apontem o maior culpado pela derrota. Indica-se Guilherme 

e Justus pede que ele se justifique. Inicia-se um confronto envolvendo vários participantes. 

Mas, Guilherme é apontado como o maior responsável e, mesmo aqueles que não viram nele 

o responsável, alegaram que ele, ao sentir-se desprezado pela líder, “entregou os pontos”. 

Justus diz que somente um não pode ser considerado pela responsabilidade. E pede que a líder 

indique mais um para a parte final da sala de reuniões, além dela mesma. É indicada a 

participante Taila. Todos saem da sala. Justus pede que os conselheiros indiquem quem deve 

ser demitido. Walter aponta Guilherme. Claudio indica a líder Stephanie. Voltam os três 

indicados para a sala. Justus, num diálogo com a líder, fala de características que deve possuir 
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uma liderança: pulso firme, iniciativa, comando que ele exerce, exemplo que ele dá, com a 

vitória no final. E pergunta: “você não está capacitada para liderar?”.  

O 6º bloco fica marcado pela intenção clara do apresentador e conselheiros de 

provocar confrontos, de ironizar, de desmerecer. Fica marcado também pela aceitação passiva 

pelos participantes desse jogo, que pressionados passam a se acusar mutuamente. Começa-se 

a configurar uma aura de saber do apresentador. Até agora ele age de forma imponente, 

distanciando-se dos demais. Mas, nessa parte final passa a declinar características e virtudes 

de um líder. 

 

7º bloco 

Mantidas todas as características de cenário e demais elementos, o 7º bloco inicia-se 

com a líder, respondendo a Claudio Former, que o Guilherme é totalmente dispensável. Justus 

interfere de maneira incisiva, dizendo que “ela não pode julgar assim, que é muito pouco 

tempo para ela dizer isso, que é muito pesado dizer isso”. É curioso recordar que, no bloco 

anterior, ele mesmo deixara no ar se houvera má fé do candidato e agora passa a defendê-lo. 

A líder insiste no comentário e Justus insiste em criticá-la. Ela repreende o procedimento dele 

no carro, já que estava cantando, enquanto as demais estavam preocupadas com a tarefa. 

Justus interfere lendo o dossiê a respeito do candidato, onde diz que ele é um sujeito alegre e 

brincalhão, e a seguir pergunta sobre quais as “boas ideias” que ele trouxera para a equipe. 

Percebe-se aqui uma crítica velada ao comportamento alegre e brincalhão, mas que é incapaz 

de oferecer contribuições para a empresa, contribuições que gerem resultados. É indagado 

pelas razões pelas quais, apesar de se sentir podado e rejeitado pela líder, ele continua 

cantando. De forma quase inocente, Guilherme responde que “quem canta seus males 

espanta”. Ao telespectador, fica a sugestão de que quando o sujeito se sente rejeitado no 

ambiente de trabalho, só lhe cabe uma atitude de indignação, de revolta e não a passividade de 

quem está bem consigo mesmo. 

Justus, afinal, procede a seu julgamento final. “Guilherme, você está demitido”. 

Ouve-se o som como de uma bala de revolver disparada. Close prolongado em Guilherme, 

cabisbaixo (Fig.19).  
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Figura 19- Guilherme, o primeiro demitido da 6ª temporada 

Fonte: imagem extraída pelo autor do 1º episódio da 6ª temporada. 

 

Taila chora, diz que aprendeu a lição e que não voltará à sala de reunião. Após a 

saída dos três jovens, Justus justifica que uma das razões de sua demissão é o fato de que ele 

não reagiu a todas as acusações que sofrera. Confessa que admira quem reverte uma situação, 

e Guilherme não fizera isso. A cena final mostra Guilherme deixando o hotel. No interior do 

carro declara: “Minha participação no Aprendiz foi singular. Não existe experiência igual a 

essa”. Assim como ao longo do episódio ele resistira a se ajustar àquela lógica cruel do jogo, 

deixa o programa com dignidade: “Não é motivo para baixar minha cabeça e falar, ah! 

Acabou minha vida. Não. Acabou uma fase, acabou o programa”. Guilherme não entrou no 

jogo do confronto da maneira visceral como seus colegas entraram. Cantarolou nos momentos 

de tensão e por vezes desdenhou das reações mais violentas. Não se enquadrou no que se 

exige, de acordo com esta representação, de um profissional. 

Surgem os créditos do programa no lado esquerdo da tela. Encerra-se o primeiro 

episódio. O carro que transporta Guilherme se perde nas ruas da cidade. Ele retorna à vida 

real. 

 O 1º episódio do Aprendiz Universitário inaugura o novo formato do programa, 

onde os competidores são universitários. Nele, Roberto Justus aparece como um líder 

idealizado, que construí seu sucesso a partir de sua educação, o que aproxima sua vida à 

proposta do programa. Encarna um tipo de poder mítico, que dá liberdade, ensina o que é 

certo e errado, julga, premia e pune. Desde o início predominam estratégias que constroem a 

ideia de conflito, o que dá ao programa um ethos bélico. Os participantes são mostrados como 

inexperientes e incapazes, mas percebe-se a presença de imperativos do trabalho, como o bom 

desempenho, sucesso a qualquer custo e responsabilidade de cada um na construção do 
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resultado. Se a vitória é mostrada como resultado do trabalho em equipe, na derrota os 

participantes aparecem individualmente e sua atuação é tratada com ironia. Predominam as 

ações do apresentador e conselheiros que instigam o conflito entre os mesmos. Estes, por sua 

vez, entram no jogo de intrigas e se acusam mutuamente. Tais regras nunca são questionadas. 

A montagem das cenas vai paulatinamente construindo o clima de tensão e conflito. A 

linguagem audiovisual é fundamental para a ambiência, positiva ou negativa. Nesse episódio, 

o consumo está mais concentrado em torno da marca e em estratégias de merchandising. 

Observa-se também que é utilizado como uma moeda de reconhecimento e distinção e se 

identifica com os momentos de descontração e prazer, reforçando a dicotomia trabalho X 

consumo, este último como antídoto para a sujeição às condições opressoras da atividade 

laboral.  

 

5.3.3.2 9º episódio da 6ª temporada 

 Exibido dia 07/05/2009, dividido em 05 blocos.  

 

1º bloco 

O primeiro bloco é aberto com cenas do episódio anterior com Justus demitindo o 

participante Rafael, sob a justificativa que muitos erros coletivos comprometeram a equipe. A 

afirmação soa estranha, pois se foram coletivos, por que punir apenas um? Responderemos a 

isso no decorrer da análise. Justus prossegue perguntando: “quem será demitido esta noite?”. 

A fala inicial de Justus, aliada aos efeitos sonoros e a rápida sequência de cenas, continuam 

apontando para o clima de competição. Considerando a análise do primeiro episódio, percebe-

se que o programa se inicia e termina com a demissão.  

Na sala de convivência, a equipe debate sobre a necessidade de união entre todos.  A 

participante Karina afirma: “É isso que eu falei pra Marina, cê entendeu, se a gente continuar 

trabalhando em grupo pensando no individual a gente vai só perder”. Álvaro conclui: “Uma 

coisa que eu falo desde o início pros 18 da lista: Isto aqui é 70% cooperação”. O diálogo 

destaca a dicotomia equipe versus individualismo. Há um trabalho coletivo e há um trabalho 

individual. São opostos e se anulam. Mas, reproduz-se nestas falas expressões do senso 

comum que falam de “trabalho de equipe”, “o espírito de equipe”, que lembra o mundo dos 

esportes, mas cooptados pelo mundo do trabalho. Considerando que não há conhecimento 

neutro, a qual interesse social este ponto de vista é conveniente? Fica claro, através do 
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Aprendiz, que o trabalho em equipe produz resultados para a marca, para a empresa. É curiosa 

a afirmação de Álvaro: “isso aqui é 70% cooperação”. Como mensurar a quantidade de 

cooperação? Como estabelecer que até determinado ponto seja interesse coletivo e depois 

interesse pessoal? O trabalho, no contexto da contemporaneidade, é marcado pela gestão de 

si, ou seja, pelo esforço pessoal que cada um faz para obter o melhor resultado. Esse esforço 

exige que se seja aberto e sensível ao outro. Assim, o trabalhador sinceramente acredita que é 

de seu arbítrio escolher cooperar e ser aberto ao coletivo para construir-se a si mesmo, mas, 

no entanto, ele apenas reproduz modelos que atuam na manutenção da ordem social de uma 

lógica capitalista.  

Na cena seguinte, os participantes estão numa sala de reunião da empresa Vivo, 

juntamente com os dois conselheiros. Justus entra na sala. A música agora é calma, o volume 

é baixo. A sala também é sóbria, com predomínio de tom marrom. Justus e os conselheiros 

vestem terno e gravata e estão de um lado da mesa de reuniões. Possuem o semblante sério. 

Os jovens, ao contrário, estão com roupas informais. Portam cadernos e blocos e anotam as 

instruções. O cenário e mais os códigos suntuários dialogam com o imaginário do mundo do 

trabalho corporativo. Demarcam a separação e a diferença.  Os aprendizes, do outro lado da 

mesa, estão ali para receber instruções daqueles que são legitimados como líderes, como bem 

sucedidos, como “profissionais modelares”, exemplos a serem seguidos. Alternando-se em 

planos de conjunto, plano americano e closes, o contexto comunica solidez, seriedade, 

segurança, sínteses do que se busca transmitir por meio da cultura corporativa.   

A convocação para a reunião, onde seria conhecida a tarefa do episódio, é feita por 

uma secretária através de um vídeo projetado numa tela, que tem ao fundo, a marca da Sky. 

Justus inicia as instruções para a tarefa que consistiria em que as equipes criassem estratégias 

para divulgar um novo posicionamento estratégico da empresa Vivo: “Conexão como 

nenhuma outra”. O tema central é a marca. Vivo, “a maior operadora de telefonia móvel do 

Brasil”, nas palavras de Justus. Mas, essa fala, incorporada ao cenário midiático do Aprendiz, 

adquire um tom mais informativo que publicitário, o que Casaqui, conforme já discutido, 

conceitua de publicização. Outros sentidos emergem da proposta da tarefa. Pessoas podem ser 

conectadas através de aparelhos eletrônicos e de tecnologias, mas mediadas pela marca Vivo. 

Ela patrocina o encontro afetivo entre pessoas.  

 Justus, a seguir, declara aos participantes que a prova deste episódio seria diferente 

de tudo o que já houvera antes, pois ele daria liberdade como nunca dera antes às equipes, 

para realizarem a tarefa (Fig.20). A câmera em close fixa-se no rosto da participante Marina, 

surpresa com a declaração (Fig.21). Surge aqui novamente o tema liberdade, como no 1º 



92 

 

episódio. Como postulamos anteriormente, ao afirmar que “nunca dera tanta liberdade”, 

infere-se que antes a liberdade fora menor. De que liberdade fala? Liberdade para realizar as 

tarefas? Mas, em todas as tarefas, de todos os episódios, as tarefas foram dadas de igual 

maneira. Portanto, não parece haver mais liberdade nessa tarefa do que em outras.      

               

      

Figura 20- Justus apresenta a tarefa                         Figura 21- Marina surpresa com liberdade dada 

Fonte: imagens extraídas pelo autor do 9º episódio da 6ª temporada  

 

Percebe-se mais um efeito de retórica do que propriamente uma concessão. Fica 

subentendido que Justus pode dar liberdade e o pressuposto que pode negá-la. Mas, só se dá 

liberdade a quem não a possui. Aqui novamente precisamos lembrar-nos de onde se fala e de 

quem fala. Evidentemente qualquer participante pode se negar a fazer a tarefa, negar-se a 

participar do programa. Contudo, Justus aqui fala do lugar de líder, de chefe, de patrão, de 

empresário, do lugar da empresa e até mesmo de apresentador do Aprendiz. Nesse sentido, a 

liberdade refere-se à legitimação conferida pelo contexto sócio histórico a quem está no 

poder. Quem está no poder tem legitimidade para dar a liberdade. E o que ela é? Possibilidade 

de que as pessoas façam o que quiserem, desde que limitadas pelas regras do sistema no qual 

estão inseridas. A liberdade dada por ele não possibilita não fazer, não agir, não cumprir 

tarefas. A liberdade não permite qualquer ação que diminua a importância da marca ou 

questione as regras do programa. Tanto isso é verdade que depois as ações serão submetidas 

ao julgamento. Não é liberdade de fato, mas permissão para se agir dentro das regras 

estabelecidas. Porém, há também o ponto de vista dos participantes. Estes recebem a 

“liberdade” como se ela houvesse de fato e se esquecem de que não são livres quando presos 

às regras de um sistema já posto. Justus adquire aqui as funções que Propp denomina como as 

do doador, aquele que submete alguém a uma prova, mas que lhe provê também os meios 

para realizá-la. Nosso conto de fadas moderno encontra em Justus esse papel.  

A seguir, reúnem-se com o presidente da Vivo. Suas palavras são: “Hoje na Vivo nós 

acreditamos que o indivíduo conectado ele pode mais e vive melhor”. É apresentado um vídeo 
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com uma peça comercial produzida pela empresa de Justus para a Vivo, que será veiculada na 

mídia. A duração da peça é de 60 segundos. A estratégia de publicização ganha aqui seu 

ponto máximo. A tarefa para as equipes era promover a marca; para isso são dadas instruções 

dentro do prédio da corporação, por seu presidente, que, para ajudar a esclarecer os 

participantes, projeta o comercial, tratando-se nesse caso, do uso de metalinguagem. Portanto, 

a exposição da marca é muito grande e a partir de mais de uma voz: a voz do apresentador, 

aqui investido de legitimidade para autenticar a verdade; a voz do presidente, que em última 

análise é a voz da própria marca; a voz da mídia, no uso da metalinguagem. 

Neste trecho encontramos também o tema “viver melhor”. O que é viver melhor no 

contexto dessa fala? Não é respirar melhor, nem ter saúde, nem viver saudavelmente no 

campo. Aliás, viver na zona rural talvez criasse impedimentos para uma “vida melhor”.  Pois, 

aqui, viver melhor é estar conectado à marca Vivo. Ela adere à própria vida e lhe confere 

qualidade.  

As cenas seguintes mostram as equipes discutindo as estratégias para realizar a 

tarefa. Alternam-se planos de conjunto, plano americano, closes, que demonstram interesse, 

do grupo. Ao fundo, ouve-se música incidental rápida. A iluminação é clara. A sincronia entre 

a música e as imagens reforça a sensação do dinamismo do trabalho em equipe. Observamos 

nas discussões, a incorporação pelos participantes do que fora narrado por Justus e pelo 

presidente da Vivo, como por exemplo, a afirmação de que “precisamos convencer as pessoas 

que elas conectadas podem mudar o mundo”. Mas, quando os jovens discutem e reproduzem 

o que já fora dito, há um deslocamento de sentido profundo. A conexão já não é em torno da 

marca, no sentido nominal. Não se fala, no enunciado, no nome da marca. Mas fala de uma 

ideia. Isso demonstra de que forma o discurso da marca irrompe e espraia-se de forma 

naturalizada. A outra equipe decide “abraçar uma árvore na Av. Paulista”, mas concordam 

que a postura corporal de cada um deveria lembrar o símbolo da Vivo, um boneco de pernas e 

braços entreabertos, ou seja, literalmente encarna-se e marca. Percebem-se os esquecimentos 

propostos pela ADF. Os participantes já falam como se fossem a fonte do enunciado. 

Conforme já observamos no primeiro episódio, aqui também a montagem do 

programa começa a mostrar as fragilidades da ação de uma das equipes. As cenas escolhidas 

demonstram como os participantes trocam acusações, marcam também traços distintivos de 

uma liderança. A líder de equipe Maytê diz que: “eu sinto que [quem] está mais distante ou 

que talvez não esteja tão entusiasmado com a ideia, seria o Álvaro, [...]. Eu tô aqui, eu sou a 

líder, mas eu quero ouvir a todos, entendeu, quando me propõem soluções”. Ao se assumir 
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como líder, mas que quer ouvir a todos, inconscientemente registra essa noção de que o líder 

pode fazer essa escolha. Ouvir a todos ou agir por si só. 

2º bloco 

O 2º bloco começa demonstrando as fragilidades e início de conflitos da equipe. 

Álvaro é mostrado dentro da van que transporta a equipe para execução das tarefas jogando 

em seu smartphone. Em outra cena, ele cochila. As cenas, aparentemente desconectadas do 

contexto, marcam o participante da equipe como se menos interessado que os demais. A cena 

se encerra com fade out e ao fundo um efeito sonoro que lembra suspense. Estas imagens 

reforçam o que já fora visto no primeiro episódio. A resistência de alguns, a tentativa de se 

criar momentos e atitudes particulares. 

Abre-se nova sequência de cenas. A equipe Best executa sua tarefa somente de forma 

virtual, em sua sala de trabalho no hotel. Já a equipe Maxxi é mostrada na Avenida Paulista 

com cartazes, máscaras de gás no rosto, camisetas. Vai se formando a imagem de uma tarefa 

mal executada por essa equipe. O grupo forma um círculo ao redor de um pequeno arbusto, 

enquanto um dos participantes grita: “uma árvore!”. Uma mulher, com uma cadela aos braços, 

se junta ao grupo, todos comemoram e alguém diz: “Mais vida pro futuro”. Há claramente um 

elemento intertextual, que remete às estratégias de grupos não governamentais - ONGs - em 

defesa do meio ambiente, mas que aqui aparecem esvaziadas de seu caráter ideológico 

original, tratando-se de mero signo incorporado à ação para promoção de um produto. Um 

signo que nasceu numa “onda de choque”
56

. Alternam-se as cenas entre uma e outra equipe, 

sempre destacando o lado positivo de uma e negativo da outra. Registros das dissenções em 

relação a Álvaro vão se intensificando. Marina comenta sobre o participante: “Eu 

simplesmente larguei de mão”. A sequência é encerrada com cenas da Avenida Paulista à 

noite, com poucas pessoas caminhando (Fig.22). A equipe já não está lá. Acordes graves de 

cordas fecham a cena, deixando no ar a sensação de que algo ruim estaria por vir. 

Ressaltamos o papel fundamental da montagem de imagens na composição da trama. 

Fica claro, ao olharmos criticamente a composição cênica, a trilha sonora, a iluminação e as 

falas dos participantes, que são contadas duas histórias e cada uma sob um ponto de vista. De 

uma equipe, a Best, relata-se uma história positiva. Não há nada a ser condenado. O clima é 

de animação. As falas selecionadas registram momentos em que coisas boas são reveladas. Da 

outra, a Maxxi, há registro de desacordos, desânimo. A cena da cadela no círculo que abraça o 

                                                 

56
 Edgar Morin descreve que certos movimentos nascem de uma “erupção desviadora”, com caráter contestatório 

e revolucionário e que se expandem numa “onda larga”, espraiando-se pela sociedade, perdendo suas 

características contraculturais originais e passando a ter a ideia de reforma e evolução (MORIN, 2003, p.10). 
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arbusto na Av. Paulista sugere um ar de estranhamento e de ridículo. Obviamente não estamos 

aqui comparando estratégias, desempenho, acertos ou erros das equipes. O que ressaltamos é 

que, na seleção de cenas do programa, há evidente intenção de marcar uma e outra equipe de 

modo diferente. Essas estratégias narrativas, que vão compondo o discurso pedagógico do 

Aprendiz Universitário, confirmam as reflexões teóricas em torno do trabalho. Temos, de um 

lado, uma louvação ao bom desempenho, que se constitui a partir de atitudes e 

comportamentos que conduzem ao sucesso. O trabalhador tem que “saber ser”, deve trabalhar 

em equipe e ser “proativo”. Essas são as ações especialmente destacadas nas imagens 

selecionadas para construir o percurso do vencedor, percurso que, em última instância, faz 

com que o sujeito “seja reconhecido”. De outro lado, a falta de entrosamento, a incapacidade 

de gerir crises e a si mesmo, o não reconhecimento das exigências da marca e algumas 

atitudes que são vistas como indesejáveis no contexto, resultam em conflitos e conduzem ao 

fracasso. Há recursos na narrativa midiática que criam uma estética naturalista, por vezes 

abandonada, distanciando-se do efeito de realidade e assumindo a ficcionalidade. Contudo, 

esses recursos, quer com efeitos ficcionais ou de real, alimentam o imaginário sobre o mundo 

do trabalho. O destaque de seus rituais, prescrições e modos de ser reproduzem e chancelam o 

discurso do mundo corporativo. Escolher os textos que serão registrados é determinar a 

história que se quer contar (BACCEGA, 2007; ORLANDI, 2008). 

 

 

Figura 22- Fim da tarefa na Av. Paulista  

Fonte: imagem extraída pelo autor do 9º episódio da 6ª temporada 

 

Após a apresentação dos resultados das tarefas pelas equipes, ocasião em que se 

torna nítida a incorporação do discurso da marca pelos universitários, Justus inicia a 

divulgação do resultado. Afirma que a liberdade que foi dada é “para que eles entendessem 

que o que se queria demonstrar é como conectado você pode mais, tem mais poderes e vive 

melhor”. Vê-se, dessa forma, que a liberdade dada por Justus, é, como já havíamos refletido, 

condicionada a um viés. Justus proclama o resultado. A equipe Best vence. Música de vitória, 
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que marca o fim de uma competição e traz o esvaziamento da tensão narrativa, com notas de 

piano e violinos, compondo a melodia, mas com uma base forte de metais, sobressai-se na 

cena. Planos de conjunto da equipe vencedora mostram a comemoração efusiva. Por outro 

lado, closes dos participantes, individuando e reforçando o estigma de perdedores 

(Figs.23,24). Justus divulga o prêmio: uma viagem ao Canadá. Novamente, numa 

interferência entre os discursos de campos diferentes, diz o apresentador que, “todos ali sabem 

que Rede Record comprou os direitos de transmissão dos jogos olímpicos de inverno que 

ocorreriam nas cidades que eles visitariam”. É a TV falando de si mesma.  

Começa aqui também a se estabelecer um sentido cruel para a premiação. Os 

perdedores ouvem calados e cabisbaixos o prêmio que lhes seria negado, enquanto os 

vencedores comemoram. Uma intenção clara de fazer da premiação também uma punição 

para quem não se ajustou ao imperativo da marca. As primeiras imagens da equipe Best no 

Canadá são mostradas. Uma paisagem exuberante, com jovens triunfantes. O consumo 

reafirma seu lugar de prazer, moeda de reconhecimento, a recompensa do herói, segundo 

Propp. Novamente a interconexão de discursos. Rodrigo afirma que haviam chegado a 

Whistler, cidade do Canadá, que seria uma das cidades sede da Olimpíada de Inverno, “com 

transmissão exclusiva da TV Record”. Torna-se a voz da TV. Encerra-se o 2º bloco. 

  

 

   

  Figura 23- Equipe Maxxi derrotada                         Figura 24- Equipe Best comemora 

  Fonte: imagens extraídas pelo autor do 9º episódio da 6ª temporada 

 

 

3º bloco 

O 3º bloco se inicia com sequências da equipe vencedora esquiando no Canadá. A 

música é alegre e algumas cenas cômicas dos participantes caindo nas aulas de esqui. Esse e 

os próximos momentos da equipe vencedora são momentos de lazer em, que o consumo está 
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presente, novamente como lugar de e relaxamento e de distinção daqueles que alcançam uma 

determinada performance.  

As próximas cenas ocorrem na sala de convivência. Apesar de estarem num lugar 

destinado à distração, conforme dissera Justus no 1º episódio, enquadramentos de câmera, na 

maioria closes, associados à trilha sonora lenta e profunda, escondem qualquer vestígio de 

relaxamento. A derrota impede e interfere, até na espacialidade. Maytê, a líder da equipe 

perdedora, desabafa, demonstrando o estado a que são conduzidos os participantes:  

“Eu tô num estado emocional, psicológico, físico aqui, menos dois, entendeu? Tá 

muito difícil, já 70 dias que a gente tá aqui, eu não tô mais aguentando, não tô mais 

aguentando. E essa pressão, a falta de dormir, esta competição, sala de reunião, e vem 

e próxima tarefa. E um dia cê ta no céu e outro dia cê ta no inferno. É saber que 

tirando... [não audível] eu faço um bom trabalho, eu faço. Eu sou competente naquilo 

que me proponho a fazer”.  

 

Nessa sequência, alternam-se cenas coloridas e em preto e branco. O clima 

construído é pesado, dramático. Revela o sacrifício a que se submetem todos para alcançar os 

resultados esperados. Revela a sensação de incompletude da jovem, que se esforça tanto, que 

sabe ser competente, mas que não está conseguindo desempenhar como deveria. Mas, o 

curioso é que o próximo depoimento nos dá conta de como, apesar de todo o sacrifício, esse 

clima de competição, de pressão, de contínua tensão é recebido pelos participantes como parte 

do jogo, e como esse jogo é importante para a vida profissional. Diz Marina, estudante de 

jornalismo: “Claro que a gente tem saudade de casa, o confinamento é pesado, mas as tarefas 

trazem um aprendizado que a gente não teria em nenhum outro lugar. E é isso que dá forças 

pra continuar”. Constata-se na fala da participante, um esquecimento de ordem inconsciente e 

ideológica, que revela que o sacrifício, o esforço são parte desse tipo de trabalho que está 

baseado na meritocracia.  

Antes da reunião com Justus, a conversa dos perdedores em duplas isoladas, vai 

reforçando a construção de discórdias, desentendimentos, julgamentos. Afirmações do tipo 

“Não quero mais no meu grupo alguém que seja pessimista e que empurre o grupo pra baixo”, 

são feitas em grupos menores de duas pessoas ou são depoimentos isolados. Toda a narrativa 

até aqui vai construindo um clima para a sala de reunião. Ensina Zettl que “todo drama tira 

sua força do conflito. Sem conflito não há drama” (2011, p.38). A sala de reunião seria, nessa 

visão, o clímax na dramaturgia clássica (Fig.25). 

As mesmas características fílmicas do 1º episódio são mantidas. Os jovens entram na 

sala de reunião, onde já os esperam os dois conselheiros, e ficam em lados opostos na mesma. 
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O último a entrar é Justus. Ele vai direto ao assunto: “Eu diria lamentável. Quando criamos 

essa prova junto com a Vivo, eu imaginava que essa prova tinha tudo a ver com o jovem [...] 

nativo da internet. E aí a [equipe] Maxxi conseguiu fazer uma prova longe de ser razoável 

[...]”. Coloca de lados opostos os jovens nativos da internet, portanto pessoas habituadas à 

tecnologia, e a marca. Eles não eram competentes o suficiente.  

As estratégias de inquirir, instigar, provocar o confronto e as acusações mútuas são 

as mesmas do 1º episódio. O tema da liberdade volta à tona: “Para nós ficou muito nítido que 

quando você dá liberdade sem parâmetros, é uma faca de dois gumes. Na verdade é um poder 

muito grande quando se dá liberdade total para as pessoas. E ai as pessoas se perdem e não 

sabem como se conduzir”. Posição marcadamente ideológica, discurso dos que julgam a 

massa incapaz, e que se auto referenciam como infalíveis.  Os comentários prosseguem com 

ironias. Um conselheiro ao avaliar a execução da tarefa diz que eles tinham feito com “cabeça 

de ONG”. Justus aproveita esse comentário e complementa:  

Inacreditável isso. Foi patético. E depois gravaram as cenas numa escuridão total e 

aproveitam a luz de uma banca [surgem cenas distorcidas e em preto e branco para 

enfatizar a inadequação da referida gravação]. E tratando da marca da Vivo, a maior 

empresa de telecomunicação desse país, segundo a Brand Finance a 6ª marca maior 

valiosa do Brasil, comparada com todas as marcas, não só com seus concorrentes [...] 

Esse foi o cliente que eu botei na mão de vocês e essa é a forma que vocês trataram 

esse cliente. Não é para demitir todo mundo hoje? 

Os comentários colocam elementos em posições opostas. De um lado, os jovens, 

incapazes, aprendizes, que não conseguem estar à altura da marca. De outro, a voz da 

competência, da sabedoria. Valem-se do recurso de usar uma referência do mercado, a 

classificação da Brand Finance
57

, para valorizar ainda mais a marca, em contraposição à 

inadequação da equipe. Demonstram a visão estigmatizada em relação a entidades que lutam 

legitimamente por temas supervenientes, as ONGs, como a sustentabilidade, aqui 

ridicularizada. São depoimentos que deixam clara a incompetência da equipe e sua 

contrastante incapacidade diante da grandiosidade da marca. Aqui, os participantes estão 

revestidos da esfera de ação que Propp denomina anti-heróis. Eles não são apenas os 

vencidos, são anti-heróis, como se tivessem usurpado um papel, indignos da marca Vivo e do 

programa Aprendiz. Segundo Propp, os anti-heróis são desmascarados pelo rei. É exatamente 

                                                 

57
 Brand Finance é uma empresa de consultoria, especializada em avaliar o valor de marcas. Fundada em 

Londres e presente em mais de 20 países. 
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esse o discurso presente na cena. Anti-heróis desmascarados. Profissionais indignos de uma 

marca e de um trabalho. Expostos pela autoridade que tem o poder de condenar, porque está 

na posição irrepreensível e inquestionável da verdade, amparado pela legitimidade do papel 

do especialista.  

 

 

Figura 25- A sala de reunião. O clímax do drama 

Fonte: imagem extraída pelo autor do 9º episódio da 6ª temporada 

 

Como no 1º episódio, os enquadramentos tipo closes continuam característicos da 

sala de reunião. Ao longo do episódio, as equipes são mostradas, na maior parte das vezes, 

quer planejando e realizando as tarefas, quer gozando o prêmio, em planos de conjunto e 

americano. Contudo, na sala de reunião, predominam os closes (Figs.26,27). Fica evidente 

que a gramática audiovisual é importante na construção do sujeito individuado no conflito e 

na derrota. O erro e o fraco desempenho exigem individuação. Encerra-se o 3º bloco. 

 

     

Figuras 26 e 27 – Closes nos perdedores- Maytê e Karina,  

Fonte: imagens extraídas pelo autor do 9º episódio da 6ª temporada 
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4º bloco 

Prosseguem as cenas da sala de reunião mantendo-se todas as suas características já 

mencionadas. A trilha sonora ao fundo está em volume baixo, mas é constante e determinante 

para marcar o clima de tensão. Há uma espécie de rufar de tambores, acompanhado de piano e 

cordas, lembrando cenas de julgamento e execução. Mas, é sobretudo na inflexão da voz de 

Justus e seus conselheiros, que esse ambiente é estabelecido. Frases e questionamentos de 

efeito são apresentados e fica evidente a intenção de destacar atitudes incompatíveis com o 

que havia sido prescrito e com o imperativo da marca: Justus inicia o bloco que “eu só 

coloquei o presidente da Vivo para dar o briefing para vocês e o que que ele falou pra 

vocês?”. Ao falar “presidente”, Justus modula a voz, realçando a importância do executivo. 

Walter Longo questiona: “Agora, de quem foi a ideia desse assunto, essa abordagem piegas, 

de ‘resquício de vida em meio à selva de pedras’? Me lembra os melhores tempos de Athayde 

Patrese, se alguém lembra dele”. O tom de voz é de deboche, de ironia. O conselheiro traz 

para seu texto, a figura de Athayde Patrese, que foi um colunista social que cobria o mundo 

das celebridades através de programas de TV. Portava um microfone de ouro e usava 

constantemente o bordão de sua autoria, para dar destaque a pessoas e coisas: “simplesmente 

um luxo”. Era identificado como folclórico, que se expunha e a seus entrevistados a situações 

ridículas, hilárias, por vezes constrangedoras. Usado aqui, no campo do trabalho, demonstra 

inadequação da equipe em relação à tarefa.  

 Justus ainda prossegue: “O que eu faço com vocês, fala pra mim? Eu não sei o que 

faço com vocês”. Seu lugar de autoridade, construído ao longo de todo o programa, investe-o 

de poder sobre a vida das pessoas. Destacamos mais uma vez aqui como os participantes 

reagem diante das acusações, ironias, deboches. Com a câmera sempre em close nesses 

momentos, e sempre reforçada pela música de suspense, eles procuram se justificar. Em 

resposta à pergunta anterior (“o que que eu faço com vocês”), a líder Maytê responde, 

cabisbaixa e vacilante: “acho que foi uma, hã, não, não querendo me desculpar nem nada, foi 

um bloqueio, uma má fase, entendeu?” 

O que se percebe em todos os participantes é uma atitude de defesa, de justificativas, 

de explicações, de subserviência. Sempre vacilantes e com postura de intimidados, como se 

temessem, evidenciando o jogo de poder colocado por essa situação de comunicação.  

Assumem, dessa forma, que realmente eles estavam errados. Ao entrarem para a sala de 

reuniões, já entram derrotados. Já assumem o discurso de quem tem que se defender. Como 

discutimos na parte teórica, a formação discursiva materializa a formação ideológica. Sempre 

pensamos isso de maneira afirmativa, ou seja, o enunciador sempre afirmará o que é certo, 
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adequado, o que atende aos interesses da classe dominante. Vemos aqui como a passividade e 

o silêncio são uma forma também de expressar esses interesses. Fiorin (2003) afirma que o 

homem reproduz os discursos que assimila. Podemos dizer que também reafirma esses 

discursos através do seu silêncio. 

A partir dessa parte do 4º bloco há uma mudança nos questionamentos dos 

apresentadores, em relação aos blocos anteriores. Partem para observações mais 

individualizadas, com perguntas diretas a cada um dos jovens, com o intuito de estimular os 

desentendimentos e troca de acusações. Os participantes entram nesse jogo. Maytê revela que 

Álvaro confessara que ele estava envergonhado na Avenida Paulista. Esta revelação ocorrera 

na sala de convivência e em tom de confidência, num momento de descontração. Mas, Maytê, 

motivada pelo clima que se acirrava, revela o segredo. Diante de ameaças, que podem custar a 

permanência no programa, os participantes deixam a decência de lado. Não só acusam, mas 

quebram laços de parceria. Mais algumas observações críticas, irônicas e Justus encerra o 4º 

bloco preparando o cenário para o que viria a seguir. “Eu juro que não vou mais falar dessa 

tarefa porque isso aqui já virou massacre. Vamos deixar a prova de lado agora e dentro desse 

lamentável episódio que foi a prova da Vivo pra vocês, eu preciso descobrir quem foi pior”.  

Com isso respondemos à pergunta que fizemos no início do 1º bloco: Por que punir um só? 

Vemos aqui, que essa escolha de alguém decorre da necessidade de se identificar quem teve o 

pior desempenho. A classificação dos funcionários em função de resultados defende esse 

caráter de dar transparência aos processos, mas na verdade reafirma a lógica de punir o mau 

resultado. A “classificação” remete aos ensinamentos de Dubar (2005), como discutido 

anteriormente, que afirma haver no trabalho uma codificação dos indivíduos. Dubar referia-se 

à codificação no sentido de identidade, mas, serve também para separar os que desempenham 

segundo os interesses do trabalho, dos que agem contrariamente a esses interesses. 

 

5º bloco. 

O bloco é iniciado com Justus perguntando a cada um dos participantes quem foi o 

pior, na opinião deles. À medida que as respostas são dadas, há por parte de Justus a 

provocação, o estímulo ao confronto. As acusações se intensificam à medida que o episódio 

caminha para o fim. Justus interrompe: “Chega dessa palhaçada”, e pede que a líder Maytê 

escolha quem deva permanecer na sala para a rodada final. Mas, ele já indica uma dessas 

pessoas, subvertendo de certa forma as regras do jogo. “... além do Álvaro, que provavelmente 

você vai trazer para nossa segunda fase de avaliação?” Maytê responde que vai trazer Álvaro 

e Marina. 
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Colocamos em relevo uma das principais características encontradas nesse bloco. 

Assim como discutimos teoricamente através dos autores Clot, Antunes, Ehrenberg, 

encontramos nesse segmento uma relação conflituosa entre trabalho em equipe e um 

imperativo da performance. Espera-se que as pessoas trabalhem em equipe. Mas essa 

expectativa tem uma premissa maior. Que se produzam os resultados desejados. Enquanto 

prosperam, enquanto respondem adequadamente, todos estão mobilizados. Entretanto, quando 

questionados por inconformidades, são instigados por quem detém o poder e por si mesmos, a 

se atacarem e a se anularem reciprocamente. Os resultados devem estar submetidos aos 

interesses da marca, e quando não estão, os sujeitos são rotulados como incapazes e 

incompetentes. A boa performance gera a aprovação. Esta, por sua vez, permite o 

reconhecimento e o acesso ao consumo. A má performance exige individuação, exposição e 

proibição ao consumo. 

A etapa final de avaliação é iniciada com Justus pedindo que os conselheiros 

indiquem quem deve ser demitido. Justus elogia o grupo por ter assumido o erro, “o que não 

os isenta da culpa”. Cada um dos participantes argumenta porque não deve ser demitido. 

Todos são unânimes em dizer que os erros estão proporcionando aprendizado, o que os 

qualifica para trabalhar com Justus. A candidata Maytê alega que, em conversa informal, 

Álvaro declarara que preferia o prêmio de R$ 1 milhão ao emprego. O que nos interessa 

destacar aqui é a reação de Justus, que franze o rosto com expressão de descrédito e de 

desdém, como se dissesse: “como você não reconhece a importância desse emprego nas 

minhas empresas? Esse é um emprego dos sonhos, todos aqui o desejam menos você”. E 

afirma a seguir: “Quem sabe com esse emprego você consegue buscar muitos mais milhões”. 

Há nessa fala a indicação de um trabalho idealizado, que pode realizar os sonhos e trazer 

prosperidade: aquele que ele, Justus, pode oferecer. 

Registramos a seguir outras afirmações importantes de Roberto Justus, a partir do 

depoimento da candidata Marina: “essa tarefa tinha sido um dos maiores aprendizados”. O 

comentário irônico é: 

Vou ficar tranquilo em demitir vocês. Porque vocês todas já aprenderam o suficiente, 

tiveram uma experiência bárbara. Vocês já tem história pra contar. Pra que continuar? 

Vocês vieram aqui aprender? Isto aqui não é extensão de curso universitário (grifo 

nosso). [...] aprender é consequência [de participar do programa] [...] se você continuar 

aprendendo vai virar uma trainee nossa [da empresa de Justus]. 

  

Conforme já havíamos comentado nas condições gerais de produção (item 5.3.1), o 

diálogo trocado nesse trecho deixa claro que o programa Aprendiz Universitário era um 
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grande instrumento para formação profissional e que, portanto, o não-dito, a formação 

universitária era insuficiente. Também se evidencia a grande contradição em relação ao 

primeiro episódio, onde Justus declara que seu sucesso e poder tiveram origem em educação. 

Ele, sem perceber, nega o que fora construído no 1º episódio, nas locações no Mackenzie. 

Justus finalmente profere sua decisão. “Álvaro, você é um bom candidato, mas não 

foi outstanding
58

”. A expressão bastante utilizada no meio de altos executivos, mantém no 

cenário midiático de um reality show a lógica do trabalho corporativo. Dedo em riste, 

característico de todos os episódios, Justus exclama: “Por isso, Álvaro, você está demitido!” 

(Figs.28,29).  

 

      

Figura 28- Você está demitido                  Figura 29- Close em Rafael demitido 

Fonte: imagens extraídas pelo autor do 9º episódio da 6ª temporada 

 

Segue-se novamente o ruído de um tiro disparado. O som remete à ideia de execução 

de um condenado e à sua morte. Close-up em Álvaro, que aperta os lábios, meneia a cabeça, 

como se aceitando o resultado, como se reconhecendo ser merecedor da demissão. Fecha-se o 

ciclo. O episódio começa e termina com a demissão.  

Um diálogo surpreendente vem a seguir. A líder poupada, com voz embargada, pede 

desculpas a Justus e agradece a nova oportunidade. Há um sentimento de gratidão, de quase 

adoração ao líder que foi benevolente. Há o reconhecimento e a legitimação de que tudo o que 

ocorrera, as humilhações, as ironias, tudo aquilo era merecido e real. Novamente a figura de 

um líder mítico, que pune, mas que pode dar uma segunda chance. Não obstante, da parte de 

Justus, não há mudança. Sua feição continua severa e sua voz pesada. A mesma trilha sonora 

que predomina em toda a sala de reunião é mantida, logo após a demissão. Suas últimas 

palavras para a jovem que permaneceu no programa foi um desdenhoso “você não me apareça 

                                                 

58
 Literalmente, excepcional, excelente. No meio empresarial, um executivo outstanding é aquele que está acima 

dos demais, que possui um desempenho superior. Seu contrário, pode ser considerado como incompetente, 

que ficou abaixo do que se esperava dele. 
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mais aqui [na sala de reunião]”. Isso reforça a construção do mito do líder, que mesmo sendo 

cruel, é visto como justo, ao mesmo tempo em que ressalta todo o individualismo presente no 

fracasso. Ela agradece por que foi poupada. Na verdade, isso não ocorreu. Ela apenas foi 

beneficiada pela demissão de outro candidato, outrora seu colega de equipe.  

O episódio é encerrado com as explicações do participante, deixando o programa 

sozinho numa van. É um retorno à vida real, mas com a marca indelével do fracasso. Os 

créditos aparecem lateralmente. Fim do 9º episódio. 

Esse episódio intermediário da 6ª temporada confirma algumas observações do 1º 

episódio e traz outras. Primeiramente reforça as características do líder que representa 

Roberto Justus. Há também claramente um conflito entre o trabalho em equipe e a procura 

pelo melhor desempenho possível, marcas das exigências do mundo corporativo 

contemporâneo. O consumo surge como lugar de reconhecimento, mas também de punição. O 

bom desempenho é encarado como resultado de sacrifícios e enfrentamento de desafios, mas 

reconhecidos de forma naturalizada. Presente também a imagem de um trabalho idealizado, a 

ser consumido como modelo aspiracional  (trabalhar para Justus). Acima de tudo, a marca se 

impõe nesse contexto, impondo e homogeneizando discursos, organizando a vida e 

submetendo a todos.  

 

5.3.3.3 Episódio final da 6ª temporada  

Exibido dia 28/05/2009, dividido em 09 blocos  

 

1º bloco 

Esse episódio foi transmitido ao vivo do Memorial da América Latina, com duração 

de 1h27min. As primeiras cenas são um plano geral do Memorial da América Latina (imagens 

aéreas). A seguir, é mostrado o público presente que aplaude. Justus aparece ao centro da tela, 

cumprimenta a todos e destaca que é a primeira vez que o programa é ao vivo e que “o 

Memorial [da América Latina] é tão grandioso quanto a final do Aprendiz 6”. Todo o 

programa, todos os seus episódios, são construídos a partir da estética do espetáculo e do 

entretenimento. Contudo, o início do episódio final traz elementos de grandes shows musicais, 

com a utilização de palco e presença de numerosa plateia. Mas, é um show para ser visto na 

televisão. Justus fala olhando para a câmera, não se comunica com os espectadores presentes 

e, aliás, fica de costas para a plateia, que, desta forma adquire papel de figurante (Fig.30).  
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      Figura 30- Justus apresenta-se de costas para a plateia 

                           Fonte: imagens extraídas pelo autor do 15º episódio da 6ª temporada 

 

Após reprisar a demissão dos 16 participantes anteriores, são exibidas cenas em 

diversos momentos ao longo da temporada, das duas finalistas do programa: Marina Erthal, 

estudante de publicidade, 20 anos e Karina Ribeiro, 25 anos, estudante de Jornalismo e 

formada em Publicidade.  

A partir deste momento, são apresentadas cenas gravadas. Na sala onde será 

informada a última tarefa, dez dos participantes “demitidos” retornam para auxiliar as últimas 

competidoras. São recebidos por Justus, pelos conselheiros e pelas duas finalistas com 

sorrisos e elogios. Justus se refere a todos como “essa fantástica turma de competentes 

universitários que abrilhantaram o Aprendiz e fizeram dele a melhor versão do programa”.   

Pede que cada um fale do retorno para a vida normal. Inicia por Ana Paula, “essa grande 

guerreira”. Os participantes que retornam já não competem, mas continuam a fazer parte do 

programa. Estão fora do páreo, mas voltam na condição de coadjuvantes, de parte do cenário, 

como figurantes. Essa participação revela certa ambiguidade. O mundo corporativo possui 

suas prescrições e rituais. Nele, o fracasso põe fim a um contrato. Mas, nesse momento, no 

Aprendiz, prevalece outro tipo de contrato, o contrato que fundamenta a atração midiática. 

Pois aqui, vilões e mocinhos, ganhadores e perdedores, são necessários na construção da 

trama. Esse papel, todos os aprendizes desempenharam bem e serviram ao propósito do 

programa. Há, portanto, uma ligeira ruptura entre a realidade que se quis representar e a cena 

midiática, prevalecendo essa última. Os perdedores foram importantes, ao ponto de serem 

elogiados, reconhecidos como boas pessoas, valorizados como peças úteis desse jogo do 

mundo corporativo. Alguns participantes também depõem positivamente sobre o programa; 

nesse clima de cordialidade encerra-se o 1º bloco. O tom dado nesse início do programa 

destoa de todos os demais episódios intermediários, podendo ser comparado apenas ao 

primeiro. Começa a assumir preponderância a narrativa espetacular, no lugar do conflito. 
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2º bloco 

Este bloco começa com o mesmo Justus dizendo ter recebido e-mail de uma das 

mães afirmando que, “ao demitir, ele demitia a família inteira”. Justus brinca e faz piada com 

isso. É interessante observarmos essa tentativa de humanização que ele faz no último 

episódio, ao ponto de citar seu pai, de 84 anos, “que torcia pela candidata Maytê”. Mais 

interessante confrontar esse fato com a muito provável sinceridade dessa mãe que escrevera o 

e-mail, que, à parte deste mundo do trabalho tão hostil, que até então se apresenta, em sua 

declaração demonstra não haver para ela separação de mundos. É o que falava Schwartz sobre 

a cadeia, a parte invisível do trabalho, de como nossa identidade e subjetividade não se 

circunscrevem às paredes do escritório, pois de fato não há paredes. A família vibra e sofre 

com o trabalhador. 

Um a um, os demais participantes fazem uma louvação ao programa. Ele trouxera 

experiência, confiança, acelerara o conhecimento. O sentimento geral é de muita alegria. 

Justus prossegue falando do pai, que protestou diante de sua decisão de demitir “sua 

preferida”. Imita a voz grave do pai. Todos riem muito. Essas manifestações de riso e de 

alegria, no episódio final, revelam o caráter teatral, que o efeito de realidade por vezes 

mascara. Não se trata de desconsiderar toda a construção que até então se fez, acerca dos 

rituais e prescrições, dos conflitos, do individualismo, das ironias, etc., mas revela as 

ambiguidades da representação midiática. Por um momento, atenuam-se as imposições que o 

mundo do trabalho coloca para o sujeito contemporâneo e, de certa forma, há mesmo uma 

satirização, principalmente a partir de atitudes, como a do apresentador, imitando a voz do pai 

que intercede por sua “candidata preferida”. Essa informação traz certa humanidade, diante de 

demissões tão dramáticas. Mas, é um momento. O show tem que continuar.  

As duas finalistas escolhem os ex-colegas que vão compor suas equipes. A última 

tarefa consiste em organizar um rali
59

, somente com universitários, nas cidades de Jundiaí e 

Piracicaba, representando a marca Fiat, cujos recursos levantados serão destinados a uma 

entidade assistencial. Venceria a participante que conseguisse a maior arrecadação, o maior 

número de corredores (somente universitários, com carros da marca Fiat) e melhor 

organização.  

                                                 

59
 De acordo o dicionário Aurélio (2010), palavra aportuguesada do inglês rallye. Competição automobilística 

(ou de motocicleta), destinada a comprovar a habilidade do piloto e/ou a qualidade do veículo, e onde os 

participantes, partindo de pontos diferentes, devem encontrar-se num determinado lugar. 
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O planejamento das tarefas ocorre no mesmo clima e características dos episódios já 

analisados. Planos de conjunto e americano, cores, iluminação clara, movimento e 

dinamismo, transição de cenas utilizando-se cenas urbanas. Uma diferença está no 

depoimento que os demitidos fazem sobre, agora, as respectivas ex-líderes. Todos as elogiam. 

Todos dizem serem elas competentes e que se empenharão para sua vitória.  Encerra-se esse 

bloco com a discussão do que será oferecido às pessoas que participarão do evento (rali): 

parede de escalada, pista de autorama, jogos, etc., e que correspondem a “toda essa 

preocupação que a Fiat já tem com seus clientes” comenta Mariana, da equipe de Karina, 

demonstrando a centralidade da marca, em tudo que se faz, e assumindo seu discurso.  

 

3º bloco 

No 3º bloco, depoimentos demonstrando as desavenças na equipe de Marina, 

estratégia adotada ao longo de todo o programa, vão se repetir. Os preparativos mostram 

parcerias com outras empresas sendo firmadas, negociações, telefonemas, etc. As cenas criam 

a sensação de aceleração e dinamismo, mas são mescladas com a líder afirmando que não 

confia em algumas pessoas e que ela está satisfeita com as conquistas que tinha feito 

pessoalmente em termos de patrocínio. Chama-nos a atenção aqui para o fato de que as cenas 

selecionadas, de uma e outra líder, demonstram ser uma mais ligada ao trabalho de equipe do 

que a outra. Destacamos também os patrocínios que vão se fechando de marcas importantes: 

Cartão Itaucard, Sky, entre outras. Também nesse episódio percebemos que prevalece o 

consumo institucional das marcas. Percebemos também, que esses jovens, que já não 

participam como competidores, aderem à convocação de realizar o melhor possível com 

intensidade e naturalidade. É visível que, a cada negociação fechada, há vibração e 

comemoração. Podemos constatar que, a essa altura, não é uma conquista para a marca Fiat, 

nem para a líder da equipe, mas uma conquista para esses “aprendizes”, o que representa o 

caminho correto do aprendizado proposto pelo programa. Essa adesão natural e espontânea 

nos remete a Clot que afirma ser nossa identidade construída para si e para o outro. Ao 

desempenhar um bom papel, ao vencer um desafio, afirma-se para si mesmo.  Até o final do 

bloco as equipes preparam as tarefas, a estrutura para o rali.  

 

4º bloco 

O 4º bloco mantém a estética e o contexto das tarefas. Ao ritmo de rock, uma 

referência à juventude e ao dinamismo, cenas mostrando os preparativos predominam. Na 

metade do bloco é dada a largada para o rali. Mas, o público que visita as concessionárias da 
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Fiat, local da largada, encontram um verdadeiro parque de diversões, com bungee jumping, 

jogos eletrônicos, caricaturistas, massagistas e outras atrações. A tarefa transforma-se, desta 

forma, numa junção de espetáculo com consumo, estruturada pelo trabalho dos universitários 

e em torno da marca. Sequências de imagens das duas equipes preparando as tarefas são 

alternadas. O clima geral é de animação, sendo que os destaques para a equipe de Karina, 

onde tudo corre bem, os patrocínios continuam ocorrendo, e todo o planejamento cumprido, 

revelam melhor desempenho. A equipe de Marina, embora também seja mostrada com seus 

membros trabalhando com afinco, registram-se pequenos atrasos na gráfica, mas que são 

resolvidos a tempo. A largada para o rali das duas equipes, uma em Jundiaí e outra em 

Piracicaba, ocorre simultaneamente.  O programa ganha outro aspecto, o de um programa 

esportivo com foco no automobilismo. A música é um rock instrumental, as imagens de 

carros da marca Fiat, com adesivos pelas equipes, correndo por estradas poeirentas e com 

lama. Na equipe de Karina, após a chegada, as equipes (que competiram no rali) são 

premiadas. A líder entusiasmada, falando para a câmera lista seus resultados: R$ 100 mil reais 

em patrocínios, 1 tonelada de alimentos doados para o Instituto Ressoar
60

. Ao final, um show 

da banda de rock brasileira Tihuana encerra o evento. Já na equipe de Marina, o rali também 

se encerra com pompa e circunstância. Marina, em seu depoimento, fala que está feliz, porque 

além de competir por R$ 1 milhão do prêmio do Aprendiz e pelo emprego de R$ 10 mil por 

mês, conseguiu também ajudar o instituto Ressoar.  Em sua fala está implícita essa 

característica do trabalho atual, que exige do executivo que ele seja mais do apenas um bom 

trabalhador; suas ações devem se estender a outros campos, conforme já refletimos no 

capítulo que versa sobre as características do trabalho contemporâneo. 

Entre as cenas que são mostradas, surge a imagem de Justus e os conselheiros, de 

terno e gravata, inspecionando as tarefas. Paira no ar o papel de especialistas, que sabem 

avaliar, mas que também irão julgar. Próximo do fim do bloco, ainda há espaço para que ele 

pergunte a um executivo da Fiat como as equipes trataram a sua marca. A resposta é que “as 

meninas entenderam o espírito da lei...”. A memória discursiva produz, desta forma, uma 

resposta emblemática. Respeitar a marca é uma lei que sujeita a todos. 

 O bloco é encerrado com as cenas voltando para a transmissão ao vivo no Memorial 

da América Latina. Justus apresenta diretores da Fiat e da Vivo, as principais marcas 

patrocinadoras do programa e os agradece. 

                                                 

60
 Trata-se do Instituto Record de Responsabilidade Social, ou simplesmente Ressoar, entidade filantrópica, sem 

fins lucrativos e que possui projetos sociais. 
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 5º bloco 

Após entrevistar brevemente o vencedor do último Aprendiz, que se tornou sócio de 

Justus, o apresentador chama para a mesa de reunião, montada no centro do palco do 

Memorial, todos os ex-participantes, para que dessem seus depoimentos de como foi trabalhar 

sob a liderança de Karina e Marina e para quem estão torcendo. Os adjetivos são léxicos 

apreendidos pelo mundo corporativo: “competente, boa líder, tem garra, sabe ser liderada, 

guerreira, tem criatividade etc.”, e que comprovam o que já foi dito sobre o que se exige de 

um bom profissional. Os votos se dividem igualmente entre as duas. Justus encerra essa parte 

novamente elogiando os universitários, que “valorizaram a final do programa”. E confirma o 

que temos dito acerca da montagem. O apresentador declara que na sala de reuniões são 

mostrados apenas os erros, razão pela qual, ele conhece as qualidades dos demitidos mais do 

que o Brasil. Novamente vê-se a posição que o mesmo se atribui, distinguindo-se do “Brasil”, 

que assiste apenas aquilo que ele permite que se assista. Ele conhece os candidatos, sabe 

quem eles são, conhece suas qualidades. Por outro lado, depreende-se desta informação 

também, a importância que adquire o erro, o desempenho ruim, na avaliação. Agora eles são 

chamados de turma competente, de pessoas altamente capazes, mas nada disso foi 

considerado. Mais uma vez percebemos a complexidade da narrativa do reality. Os paradoxos 

e antagonismos vão sendo visualizados, especialmente no episódio final, que, não obstante 

trazer a cultura corporativa para a cena midiática, não pode abrir mão das prerrogativas da 

cultura do espetáculo.  

Saem os universitários e entram as duas finalistas. Inicia-se a última sala de reunião. 

Mas, o clima já não é aquele visto nos episódios anteriores. Justus inicia dizendo que, além de 

R$ 1 milhão de reais e do salário de R$ 10 mil mensais, a Fiat irá presentear a vencedora com 

um veículo. Informa também que a definição da vencedora considerará todo o percurso ao 

longo do programa, e não apenas a última tarefa. Encerra-se o 5º bloco. 

 

6º bloco 

A trilha musical retomada é a mesma utilizada em todas as salas de reunião, que 

lembra suspense. A iluminação do palco é reduzida e as câmeras não filmam mais o público. 

Predominam os closes e planos médios. Entretanto, o clima é outro. O apresentador começa 

informando que Karina vencera todos os quesitos da prova. O público aplaude, Karina vibra. 

Mesmo quando pergunta para Marina se não era verdade que ela tinha tido alguns atritos com 

2 participantes da equipe, Justus faz piada. Ouvem-se ao fundo risos do público. Depois de 
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comentarem sobre a execução das tarefas, Justus pede que se deixe a prova de lado para que 

elas falem de si mesmas ao longo do programa. É outra atenuação, conforme temos marcado 

nesse episódio, mas aqui de outra ordem. Estamos agora no final do programa e há somente 

duas candidatas. Há uma permissão para que falem, uma atribuição de voz, mas a um lugar 

que passaram a pertencer: o lugar do sucesso. Elas demonstraram estar ajustadas à cultura da 

performance e às prescrições do mundo corporativo. São tratadas com mais consideração e 

dignidade, pois, apesar de somente uma ser considerada vencedora, suas trajetórias estão 

marcadas pela égide do sucesso. Para conhecê-las melhor, Justus prepara um teste. O teste é 

patético. Mostra a figura de uma caixa fechada e pergunta o que há dentro. Karina diz que ali 

estão desejos que serão realizados, Marina diz que ali dentro “está minha participação do 

Aprendiz e quando ela for aberta ela será contratada pela maior agencia de publicidade do 

país” (a empresa de Justus). O público aplaude a ambas. A seguir, ele mostra fotos de 4 

mulheres e pede que elas se identifiquem com cada uma delas: Madonna, Mulher Maravilha
61

, 

Oprah Winfrey
62

 e Margareth Thatcher. Interessante observar como é possível à cultura da 

mídia colocar personagens tão diferentes num mesmo patamar e como modelos a serem 

consumidos. Madonna, a cantora superstar, que tão bem soube se ajustar, ao longo de sua 

carreira, às exigências de ajustamento estético e comportamental, conforme bem descreveu 

Kellner (2001); Oprah Winfrey, uma grande celebridade midiática, conselheira e referência 

para grande parte das mulheres norte-americanas; Margareth Thatcher, um dos grandes 

símbolos de poder do nosso tempo e, até mesmo, a Mulher Maravilha, símbolo de mulher 

sedutora e poderosa, mas pertencente ao mundo da animação. De realidades tão diferentes, 

mas referências de poder e autonomia, unificadas aqui pela midiatização da cultura. Nenhuma 

das duas universitárias conhecia Margareth Thatcher e é necessário Roberto Justus dizer que 

se trata da “Dama de Ferro”, apelido que identificou a postura da Primeira Ministra da 

Inglaterra durante o período de 1979-1990. 

 

7º bloco 

Marina inicia dizendo que, “após saber quem é Margareth Thatcher, uma mulher 

com tanto poder, tanta liderança, fica inspirada, porque é isso que eu quero [...], não me 

contento com pouco, eu quero liderar, eu quero crescer...”. Prossegue dizendo que não quer 

                                                 

61
 A Mulher Maravilha é uma personagem da DC Comics, editora norte americana de histórias em quadrinhos, 

com super poderes, como força física, audição, capacidade de voar e outros. Sua primeira aparição ocorreu em 

1941 e em 1970 foi transformada em série de TV americana com o nome de Wonder Woman, interpretada pela 

atriz Lynda Carter.  
62

 Apresentadora de um programa de talk show de maior audiência na televisão americana. 
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ser conhecida como uma Mulher Maravilha, uma mulher famosa ou uma pessoa que se 

preocupa com os outros, mas conhecida por sua capacidade e competência. Estas afirmações 

demonstram o quanto se idealiza a liderança. O líder é capaz e competente, tem poder e 

inspira. Karina também se identifica com a “mulher de ferro” - Justus corrige imediatamente 

como a “Dama de ferro”- porque a liderança assusta, mas é importante. No programa, diz ela, 

“eu aprendi que eu tenho essa capacidade de liderar e ela [Margareth Thatcher] me inspira”. 

Justus declara sua decepção pelas jovens não conhecerem Margareth Thatcher e pede que 

escolham no quadro seguinte, qual ritmo musical elas mais se identificam: música erudita, 

marcha militar, jazz e rock. Karina escolhe a música erudita, porque tem “uma crescente que 

envolve, que bate no coração”. Marina escolhe o jazz, pois “envolve pessoas e é regido por 

empenho, organização, criatividade”.  

Antes de prosseguir na análise, cabem aqui algumas considerações.  Primeiramente 

observar-se na fala das duas finalistas um esforço por falar aquilo que se quer ouvir, falar o 

que é óbvio. Materializa-se a formação discursiva, aqui amplificada pelo fato de se tratar de 

um jogo, em função da formação ideológica e, mais precisamente, dos imperativos do mundo 

do trabalho. Fala-se em competência, em capacidade, em força, em empenho, em 

organização. É relevante o fato de que, mesmo ao opinarem sobre um ritmo musical, a 

preocupação é realçar aspectos do campo do trabalho e que não guardam uma relação óbvia, 

ou privilegiada em relação à musica. A música, evidentemente, exige organização, exige 

dedicação a ensaios, etc., mas, a primeira função da música é enlevar o espírito, é divertir, é 

emocionar. No Aprendiz, contudo, é necessário dizer, através da música, que “sou 

competente, sou organizada, tenho desempenho”, pois se está no campo do trabalho 

corporativo. 

Observamos também uma forte identificação de liderança com poder. E o que 

caracteriza esse poder referido é o discricionário, que confere a capacidade de estar acima dos 

outros, o poder que o próprio Justus, ao longo do programa, fez questão de demonstrar. As 

frases de feito “eu não me contento com pouco”, “eu quero mais, eu posso mais” refletem o 

imaginário do líder idealizado, que pode tudo e acima de todos. 

Após a saída das jovens, ficam na sala de reunião apenas Justus e os conselheiros. 

Justus elogia os dois conselheiros. De Walter Longo diz ser um dos responsáveis pelo sucesso 

de sua empresa. Desta forma, mais uma vez, os legitima. Claudio Former vê coisas positivas 

em ambas, mas prefere Marina porque vê nela oportunidade, já que ela demonstrou ter mais 

capacidade de transformar situações negativas em resultados positivos. Walter Longo faz uma 

interessante observação: uma trabalha melhor sozinha, outra em equipe. Conclui ele dizendo 
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que “a Karina é líder de equipe, e a Marina líder de si mesma”. O público aplaude. As duas 

jovens voltam ao palco-sala de reunião, ao som mais elevado da mesma trilha que marca esse 

momento. Justus mais uma vez as elogia. Encerra-se o 7º bloco. 

 

8º bloco 

O bloco se inicia, a pedido de Justus, com cada uma das participantes fazendo uma 

pergunta para a outra. À pergunta de Karina, se ela “sabe conviver com a derrota”, Marina 

responde que é ambiciosa, que o sonho de sua vida, sua meta, é trabalhar ao lado de Justus, 

pois sabe que, “para ser uma profissional de sucesso, tem que estar na Young
63

, a maior 

agência de publicidade do país, no meu ramo”; afirma que sabe perder, mas não gosta. 

Novamente, constata-se a louvação ao líder. Ela também estabelece uma única possibilidade 

de ter sucesso na vida: trabalhar com ele, na empresa dele. Não há outras alternativas. 

Já Marina pergunta se Karina, que venceu várias vezes no programa, atribui seu 

desempenho à equipe ou a si mesma.  Karina diz que elas são diferentes. Afirma que Marina 

não sabe perder, que não sabe aprender com as experiências e tentar ganhar experiência. 

Afirma finalmente que não consegue dizer que o mérito é só seu, mas da equipe. Marina pede 

para se defender. Alega que não aceita a derrota sem questionamentos.  O apresentador pede 

um último teste para que provem sua capacidade de persuasão. Que cada uma o convença de 

contratar a outra. Karina espontaneamente sussurra ao microfone: “aí pegou pesado”. O 

público ri e aplaude. Karina tenta cumprir seu papel dizendo que sua colega é brilhante. 

Encerra-se o 8º e penúltimo bloco.  

 

9º e último bloco. 

Marina, ao contrário, com mais frieza e segurança, assumindo certa autoridade, diz 

que Justus tem duas candidatas diferentes e que, se ele quiser contratar estabilidade e 

segurança deve contratar Karina. Comentando as respostas, afirma Justus: “sendo sincero, eu 

responderia que não consigo vender o que eu não compro, e essa resposta teria dado o 

Aprendiz a uma de vocês”.  Reafirma com isso as posições que tomou ao longo do programa, 

em seus comentários e julgamentos. Para manter-se por cima, para ser o melhor, para vencer é 

preciso mesmo desprezar o outro. Não importa o quanto o outro possua qualidades. Para ser 

melhor do que ele, é preciso ser frio, é preciso deixar de lado valores como companheirismo e 

camaradagem. Mas, o público aplaude, Marina sorri e Karina meneia a cabeça 

                                                 

63
 Young & Rubicam, participa do grupo Newcomm de Roberto Justus. 
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afirmativamente. Volta o ar de sapiência e superioridade quando, após cessar a ovação, ele 

conclui: “Aprendam na vida, que nem tudo o que se pede tem que ser seguido à risca, quando 

vai contra nossos princípios”.  De que princípios fala? Evidentemente, no contexto da cena, 

fala da vitória, de ganhar, razão pelo que realçamos o texto. Aqui fica consignada uma postura 

que revela nenhum princípio, nenhum valor moral ou ético, pois, se há risco de perder, 

justifica-se a mentira, o desprezo ao outro. Justus tem esse apagamento. Reconhece e 

aconselha, que jamais devemos reconhecer o outro, estender a mão, ajudar, socorrer, se isso 

nos prejudicar ou nos impedir de crescer na vida. Seu comentário final é a síntese de tudo 

aquilo que ele disse, todas as intrigas que instigou, as formas vis como incitou o conflito e 

desentendimento e todos os comentários depreciativos e irônicos sobre o outro. 

Justus anuncia o resultado fazendo o suspense característico dos programas de 

auditório. Desta vez ele não demite ninguém. E isto é muito significativo. Como esse episódio 

adquire todas as características de um grande espetáculo, então o clímax é o sucesso, a vitória. 

Por isso, proclama o veredito: “Marina, você está contratada” (Fig.31). Não é objeto dessa 

pesquisa julgar o mérito da escolha e dos critérios. Nosso objetivo é mais amplo. Mas, é 

pertinente ressaltar as características da candidata que venceu. Efetivamente era menos afeta 

ao trabalho em equipe que sua opositora. Falou o óbvio, dentro do contexto do trabalho 

corporativo. Reconheceu e colocou Roberto Justus num pedestal elevado. 

As cenas finais do espetáculo são a consagração do herói de Propp. Todos os ex-

participantes sobem ao palco, abraçam Marina e cumprimentam Karina. Ela, por sua vez, 

chora muito. Chuva de papel picado, aplausos, música em volume elevado. Justus insiste ao 

microfone várias vezes: “Marina e Karina, por favor, venham para cá”. Finalmente, quando 

consegue fazê-lo, Karina está inconsolável e não para de chorar. Em determinado momento, 

ele pede que ela fique calma, ela havia chegado até o final, “o Brasil inteiro te admira, foi 

difícil a decisão”. Quando mais calma, ele informa que a Vivo havia lhe dado um estágio 

remunerado de 6 meses. Isso era uma forma, diz ele, dela permanecer perto da Young e 

Rubicam, numa das “mais respeitáveis empresas do Brasil. Você não tem R$ 1 milhão de 

reais, mas está numa empresa maravilhosa”. Podemos compreender suas palavras como 

reconhecendo que, até no momento da dor, da derrota e do sofrimento, é a marca quem pode 

salvar.  

Justus agradece os patrocinadores, SEBRAE, complexo WTC Sheraton, TAM, Vivo, 

Fiat, Sky, e clientes. Anuncia que devido ao imenso sucesso do Aprendiz, aceitou o convite 

para mais uma edição, cujas inscrições estavam abertas no dia seguinte, só para universitários. 

Ele aceitou também o convite para apresentar também um dos games shows de mais sucesso 
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no mundo
64

. Encerra desta forma o Aprendiz, fazendo propaganda de si mesmo, da Record e 

do espetáculo.  

Considerando que iremos proceder a análise da 7ª temporada e que adiantamos 

parcialmente algumas observações sobre cada um dos blocos, faremos nossas considerações, 

aproveitando-se as oportunidades de comparar o mesmo produto em duas temporadas e com 

apresentadores diferentes, ao final da análise. 

 

        

Figura 31- Marina, você está contratada 

Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u573685.shtml, acesso 30.11.2011 

 

 

5.3.3.4 Observações finais à 6ª temporada  

No primeiro episódio, temos os discursos fundantes do Aprendiz. Nele, a origem do 

apresentador marca forte relação entre sua própria educação e seu sucesso. Está presente 

também a tentativa de aproximar o campo da educação acadêmica ao campo do trabalho 

corporativo. A universidade fornece capital para se jogar neste cenário. Destaca-se que o 

vencedor receberá, além de R$ 1 milhão de reais, um estágio remunerado nas empresas de 

Justus. Esse destaque categoriza o estágio acima do prêmio em dinheiro, tratando-se de uma 

idealização do trabalho, o que será retomado ao longo dos episódios. A apresentação dos 

jovens demonstra uma memória discursiva em torno do mundo corporativo. São trazidos 

elementos intertextuais do campo do trabalho, já contaminado pelo ethos competitivo, que 
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 Não fica esclarecido que programa seria esse. 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u573685.shtml
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guarda parentesco com o mundo dos esportes: “chego lá”, “eu vim para vencer”, “eu posso”, 

etc., que também naturalizam a competição. 

Os elementos audiovisuais são fundamentais para compor a trama, realçando o 

conflito, através de música marcial; o julgamento, com música de suspense, iluminação opaca 

e sombras, e o consumo, acompanhado de música descontraída, cores alegres, iluminação 

“natural”, criando efeito de real. As tarefas seguem um percurso semelhante em todos os 

episódios analisados. São distribuídas, detalhadas em briefing por um alto executivo da 

marca, discutidas e planejadas pelos universitários. Nesses momentos, sobressai-se o trabalho 

de equipe, mas já com registros de pequenos desajustamentos em uma das equipes. O mesmo 

ocorre na execução das tarefas, quando já é possível perceber, a partir da seleção de cenas, 

qual delas executou melhor. Após a execução, a palavra dos especialistas e a definição da 

equipe vencedora. Aos vencedores são oferecidos momentos de prazer e lazer; aos perdedores 

está reservado o julgamento na sala de reunião. Ali se compõe o clímax do programa, onde o 

apresentador e seus conselheiros irão analisar e destacar o desempenho inadequado, com uso 

de ironias, deboches e, principalmente, incentivo ao conflito. 

Há uma convocação ao culto da performance. Os universitários são levados a 

assumirem posições de liderança e de liderados, e em qualquer papel devem saber trabalhar 

em equipe, atingir os melhores resultados, serem criativos, compreenderem o discurso da 

marca, compreenderem o cliente. O bom resultado é reconhecido e os erros ressaltados e 

julgados. Muito embora os “erros de conduta” dos participantes sejam selecionados para 

justificar posteriormente a derrota, vemos neles também algumas renormalizações, sinais de 

subversão e de resistência. Segue-se a demissão e exclusão de um dos participantes. 

O consumo está presente na 6ª temporada, principalmente no consumo da marca, de 

ações de merchandising, em espaços marcados e no trabalho idealizado. É utilizado como 

forma de premiar o bom desempenho; o não acesso ao mesmo é uma maneira de punir. 

O apresentador aparece como líder idealizado, com autoridade, poder, conhecimento 

acima dos demais e capacidade para dar e tirar liberdade. Apesar de ser o principal instigador 

dos conflitos e de agir muitas vezes com frieza e desrespeito, é reconhecido como aquele que 

tem legitimidade, e em vários momentos, os participantes demonstram gratidão. Há, portanto, 

na construção do líder, um caráter dogmático. 

O discurso do programa é marcado pelo ethos bélico. Sua razão de ser é a disputa, a 

competição. O clima tenso e de julgamento da sala de reunião predomina em todos os 

episódios e sua conclusão é a eliminação de um candidato. Toda a narrativa aponta para um 
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discurso pedagógico, já que se sobressaem lições do que é pertinente ou não, dos modelos, 

práticas e rituais que conduzem ao sucesso. 

As funções de Propp são o fio condutor da narrativa. O apresentador desempenha 

principalmente as funções de rei e doador. Aqueles que não se ajustam são destacados por 

ações que impedem a vitória, o cumprimento da tarefa, adquirindo, portanto, as funções do 

malfeitor ou antagonista. O vencedor é reconhecido como herói, graças ao rei e ao doador.  

Finalmente, principalmente a partir da análise do último episódio, as questões 

comunicacionais complexificam-se. O caráter de espetáculo midiático predomina e faz com 

que o discurso se afaste do pragmatismo e assujeitamento do mundo corporativo.  Há, nesse 

momento, uma breve subversão do mundo do trabalho. 

 

5.3.3.5 1º episódio da 7ª temporada  

Exibido dia 15/04/2010 dividido em 6 blocos 

 

1º bloco 

Surge o rosto de João Dória em close. A imagem em preto e branco, atrelada ao 

enquadramento, que se se alterna entre close e superclose, comunica verdade, seriedade. Não 

há trilha sonora. O conjunto da cena passa a sensação o que está sendo dito é muito 

importante. A primeira fala é: “Meu nome é João Dória Junior”. A seguir fala de sua carreira. 

Foi presidente da EMBRATUR, secretário de turismo de São Paulo, já trabalhou em 

comunicação e foi professor universitário. Hoje preside seis empresas do Grupo Dória e 

associados, que, prossegue falando segundo o mesmo, realiza os maiores e mais importantes 

eventos corporativos do país. Dória segue em sua auto-apresentaçao: “minha carreira foi 

construída sob muito trabalho, enorme rigor e respeito pelo valor da informação. E isso por 

um motivo muito simples. Porque para mim informação não é só poder, é liderança”. Antes 

de prosseguir, destacamos a diferença entre o que fora mencionado por Roberto Justus, no 

primeiro episódio da 6ª temporada. Para ele, “informação é poder”. Dória diz que “não é só 

poder, mas liderança”. Vejamos, no decorrer da análise, se essa diferença se manifestará no 

discurso do Aprendiz 7. 

A cena é transferida para a entrada do MIT – Massachusetts Institute of Technology, 

nos Estados Unidos. João Dória está diante do seu grande portal, com colunas gregas, um 

estilo monumental, uma forma de representar o poder e a tradição. A transição entre as cenas 
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é acompanhada por um som que lembra uma batida de martelo sobre uma bigorna, como se o 

ferro estivesse sendo forjado. São marcas intertextuais, aqui sob a forma de imagens e sons, 

que falam do trabalho e tradição. Dória afirma que aquela é a mais importante universidade 

americana e que “aqui informação é sinônimo de liderança”. Fala sobre “aprendizado e 

pesquisa”. Estas palavras surgem na tela ao som que lembra um lápis, como se estivessem 

sendo escritas à mão livre. O propósito é criar uma conexão à vida estudantil. Caminha 

falando ao celular pelo campus do MIT. Em locução off fala da relevância e sucesso 

conquistados por ex-alunos da instituição e de empresas que vieram a fundar. Refere-se à 

“grande contribuição que esta universidade americana tem dado ao mundo, em termos de 

pesquisa, cuja imagem principal é o centro Statas, parcialmente financiado por Bill Gates e 

projetado por um dos maiores arquitetos vivos do mundo, Frank Gehry (Fig.32)”. Tendo ao 

fundo imponentes colunas, diz que “o lema do MIT é cérebro e mão [enquanto fala, as 

palavras vão sendo  escritas na tela], um lema tão simples, quanto perfeito. O que se sabe 

deve servir para o que se faz!” (Fig.33). A frase, posta em relevo pelo apresentador, revela um 

discurso competente que afirma que o bom conhecimento a ser produzido pela academia é o 

utilitário, o aplicável ao mercado. Falando desse lugar, encarna o próprio MIT, torna-se seu 

interlocutor, conhece suas personagens, histórias e lema. Fala com a naturalidade de quem é 

íntimo desse patrimônio, o que lhe concede o capital simbólico de que fala Bourdieu, 

legitimando seu saber, sua capacidade, seu sucesso.  

 

        

         Figura 32 - Centro Statas                Figura 33 - Lema do MIT sendo escrito na tela 

         Fonte: Imagens extraídas pelo autor do 1º episódio da 7ª temporada.  

  

 

 A cena muda para Manaus onde, ele informa, realizou-se o Fórum internacional de 

sustentabilidade. Lá está João Dória, proferindo uma palestra. Enquanto sua imagem é 

mostrada, em locução off, ele diz que: “Ali nós reunimos grandes empresários brasileiros, ao 

lado de políticos, cientistas, ambientalistas e personalidades que têm um papel decisivo no 

mundo atual; entre elas o vice-presidente dos Estados Unidos e prêmio Nobel da Paz, Al Gore 

(imagens de personalidades vão se alternando. Em várias delas, o apresentador as 
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cumprimenta)”. Com isso, estabelece-se uma relação entre João Dória e personalidades, o que 

dá um sentido maior de credibilidade ao que ele fala. Ele não é uma pessoa comum. É amigo 

de pessoas notáveis, e por isso, ele próprio se notabiliza. João Dória concluiu que “toda minha 

carreira eu dediquei a transformar ideias, oportunidades, em realizações. Para poder realizar 

tudo o que se sonha é preciso ter mais do que determinação, vontade ou competência. É 

preciso ter atitude, perseverança, comprometimento. São dezesseis candidatos que querem 

trabalhar comigo e ganhar um milhão de reais. Vamos ver quem vai merecer este prêmio”
65

 

(Fig.34). Esta fala final, na abertura do programa, enseja uma reflexão. O programa constrói a 

imagem de um executivo que se relaciona com personalidades, que tem envolvimento com 

“uma das melhores universidades do mundo”, que organiza eventos internacionais. Suas falas 

são carregadas de lições, frases de efeito, com ares de sabedoria. Suas últimas palavras, 

depois de ter sido apresentado como esta personagem altamente capaz, ganham mais 

imponência e força. Sua carreira, suas qualidades pessoais, são atributos certificados pelo 

MIT e pelas personalidades. E, em virtude de tudo isso, e em primeiro lugar, os 16 candidatos 

querem trabalhar com ele, e também ganhar R$ 1 milhão de reais. O prêmio em dinheiro está 

colocado em segundo lugar, porque nada se equipara, na tese sugerida nesta abertura, ao 

“privilégio” de se trabalhar com ele.  

A apresentação dos candidatos ocorre também de forma semelhante à temporada 

anterior. Os universitários falam de si, sua vontade de vencer, da grande oportunidade que é o 

Aprendiz. Destaca-se a fala de Danny Josef, estudante de administração: diz esperar que, em 

seu contato com João Dória, consiga “mostrar quem é ele e que Dória consiga ver tudo o que 

ele tem de bom”. Desta forma, a figura do apresentador é reconhecida como a personagem 

central do programa, capaz de transformar a vida dos participantes. Depoimentos se 

intercalam com sequências de João Dória e os novos conselheiros, Cristiana Arcangeli  e 

David Barioni, caminhando por um corredor que conduz à sala onde se encontrará com os 

jovens. Há um breve efeito slow motion, acompanhado agora por uma música de vitória e 

triunfo. Esses efeitos criam a sensação de pessoas superiores e poderosas. Já reunidos com os 

jovens, Dória afirma que foram 125 mil inscritos, número recorde no Aprendiz.  Apresenta os 

conselheiros, exaltando suas competência e qualificação. Todos, inclusive os universitários, 

estão trajados formalmente, ao contrário do Aprendiz 6. Cristiana deseja sorte e sucesso, 

“porque sorte vocês já tiveram, chegando aqui; então usem essa sorte, mas, sobretudo, ajam 

com ética”. É curiosa sua observação, pois, de certa forma, desfaz a ideia que no trabalho não 
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se conta com a sorte, mas sim com empenho. Ao se referir à ética, de certa forma faz uma 

crítica velada ao programa anterior, se visto na comparação das duas temporadas. De qualquer 

forma, trata-se de termo muito utilizado no meio corporativo, aqui reproduzido pela memória 

discursiva, mas sem qualquer esclarecimento do que se trata “agir com ética” nesse contexto. 

Também atribui à sorte, a escolha dos candidatos, subtraindo qualquer mérito deles. David 

Barioni ressalta a necessidade de ter muita vontade, “exatamente como nós fazemos no dia a 

dia”, demarcando o caráter midiático do Aprendiz. Marcam, desta forma, seus papéis 

legitimados de conselheiros do líder maior e de especialistas. Ao falar da premiação, Dória 

diz que o vencedor, além de R$ 1 milhão terá “não um estágio, mas um emprego na Dória e 

Associados”, o que também soa como contraponto ao programa comandado por Justus. 

Surgem outros depoimentos. Uma das candidatas fala que ganhar R$ 1 milhão é bom, mas 

“trabalhar com o João Dória é uma oportunidade única”. Antes de apresentar a tarefa, o 

apresentador diz que quer fazer algumas lembranças. Fala “da importância da disciplina, que 

cumprir horários é questão de civilidade, que a apresentação pessoal no mundo dos negócios 

conta muito e que liderança não se conquista pelo medo, mas pelo respeito e exemplo”. Ele 

afirma que não fala palavrão, não bate a mão na mesa, não grita com as pessoas, respeita a 

todos, mas com firmeza. É assim que ele, em suas palavras, dirige suas empresas. Vai ficando 

clara sua intenção de se diferenciar do antigo apresentador, ao mesmo tempo em que faz 

questão de se mostrar como um líder nato, legítimo. Ao dividir as equipes, escolhe o primeiro 

líder e pede que fale seu nome. Pan
66

, um jovem oriental, fala em volume muito baixo seu 

nome. Dória o repreende: “Fale alto, fale com firmeza. Outra lição importante: não tenham 

medo”. Escolhe se líder da outra equipe, Renata, e encerra-se o 1º bloco.   

 

 Figura 34- Participantes Aprendiz 7 

 Fonte: Disponível em http://entretenimento.r7.com/aprendiz-   universitario/fotos/,acesso em 

26.09.2010 
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2º bloco 

O 2º bloco se inicia mostrando um vídeo gravado de duas famílias dos participantes. 

Ambos são emotivos. Um pai que chora, falando não ter tido oportunidade de estudar; uma 

mãe, cujo marido desaparecera e ela ficou “só com seu filho, agora participante do Aprendiz”. 

De maneira ou pouco mais explícita nessa temporada, a família aqui aparece revestida das 

funções que Propp classifica com as do papel da “princesa”. É em nome dela que os heróis 

deixam seus lugares e partem para enfrentar os desafios, a pedido dela mesma ou do seu 

“pai”, o “rei”. Reforça-se, por outro lado, a característica do apresentador como o doador, 

aquele que submete o herói às provas e lhe dá os meios para enfrenta-las. Dória dá mais uma 

lição: “Pais felizes, líderes capazes”, o que soa mais como frase de efeito, já que não há 

qualquer fundamentação científica em sua afirmação. Pelo contrário, normalmente pessoas 

que necessitam superar as dificuldades na infância, tornam-se prósperas e hábeis no 

enfrentamento de problemas. 

A estratégia de fazer a transição de cenas com imagens de São Paulo também se 

repete, mas o uso de cenas em preto e branco se intensifica nesse Aprendiz, uma intenção de 

transmitir a ideia de tradição e seriedade ao programa. A primeira tarefa das equipes é 

promover em dois shoppings de São Paulo, o novo filme de Harry Porter. Para isso, os dois 

líderes viajam para Orlando, para receber mais detalhes da produção. Uma sequência de cenas 

mostram a viagem de avião e a chegada em Orlando. Na Universal Studios, em Orlando, 

executivos passam detalhes da tarefa, porém com linguagem publicitária, falando das 

maravilhas do parque temático. Confirma-se a manutenção da estratégia de publicização da 

marca. Cenas do filme de Harry Porter são exibidas, e a seguir os universitários caminham 

pelo parque temático da Universal Studios e se divertem nos equipamentos. Tudo para que 

eles “tenham a chance de mergulhar nesse complexo, para depois ajudarem suas equipes no 

Brasil a transmitirem aos consumidores o que a Universal tem de melhor”, nas palavras do 

diretor da empresa. Aqui, o consumo se aproxima do trabalho, e não apenas do lazer. As 

viagens anteriores estavam associadas ao reconhecimento dos vencedores. Mas agora, o lazer 

tem outro sentido. Não estavam ali se divertindo, mas aprendendo para desempenhar seu 

trabalho. A participante Aimée, enquanto se desloca numa van, faz o comentário de que “vida 

de Aprendiz não é fácil”. Sabe-se pelo depoimento gravado isoladamente de Rodrigo, da 

mesma equipe, que a mesma não ficara satisfeita com o líder Pan, por não tê-la escolhido para 

ser a vice-líder, o que permite entender que o comentário da jovem havia sido irônico. Por 

outro lado, Renata, líder da outra equipe, comenta que está muito empolgada para receber o 
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briefing da tarefa. Repete-se a estratégia de, através da seleção de imagens, compor a história 

do episódio, registrando o que é só positivo de uma equipe e só negativo de outra. Em termos 

cênicos, todas as características estão mantidas em relação à primeira temporada. 

Enquadramentos, trilha sonora, iluminação e cores. Esta composição, no entanto, é também 

uma decorrência do contrato que permite que a TV Record apresente o programa no Brasil. 

Assim como em outros reality shows, adquire-se o formato completo, permitindo-se apenas 

adequações locais. A novidade fica por conta dos letterings, que agora são registrados na tela, 

como se escritos à mão livre e com efeito sonoro que lembra a escrita de um lápis. O efeito 

remete às memórias da escola, ancorando o sentido do Aprendiz com o ambiente estudantil. A 

7ª temporada parece tender a perenizar, ao longo do programa, a vinculação à universidade. 

Os registros de problemas na equipe Avant continuam. Ailton, o vice-líder da equipe 

e que permaneceu no Brasil, após cenas em que é mostrada a universitária Aimée pegando o 

telefone e ligando para o líder que está em Orlando, declara em depoimento gravado à parte: 

“eu poderia arrancar o telefone da mão dela, pois eu sou o líder, mas isso poderia travar a 

equipe”, revelando essa imagem do líder que tudo pode e que deve ser respeitado, mas por 

outro lado, a preocupação de justificar sua passividade, em nome do desempenho do grupo. 

Da outra equipe, ouve-se o depoimento de que “trabalhar em equipe está sendo bom”. As 

estratégias para construir o percurso dos dois grupos são mantidas, ao mesmo tempo em que 

se repete a ideia do poder como sinônimo de liderança. 

 

3º bloco 

O 3º bloco registra as equipes executando as tarefas. De volta ao Brasil, Renata, 

através também de depoimento gravado, diz que “a viagem proporcionou uma experiência 

única, que a gente vai poder passar pros consumidores o que é estar lá”. Os participantes vão 

aos poucos assumindo não só o discurso do marca, como também os jargões do trabalho 

corporativo. Nota-se aqui que líder Renata refere-se aos consumidores como se fossem seus. 

O líder Pan faz uma interessante intervenção, ao perceber que o grupo estava se 

desentendendo. Destacamos algumas de suas ponderações: “Há um pouco de vaidade. [Agir 

assim] não é bom, pois pesa o clima. Vamos abrir o coração, [deixar de lado essas posições] 

de que do meu jeito é melhor, seu jeito é pior. A gente senta e conversa e entra num 

consenso”. Soa ingênuo, no contexto do Aprendiz, esse “abrir o coração” do líder Pan, 

destoando do que já analisamos. Entretanto, trata-se também de uma persona midiática, já que 

há exposição de si. Sua fala é um pedido, para que as pessoas se desarmem e trabalhem sem 

conflito. Entretanto, revela também seu esforço por assumir o controle do grupo, para fazê-lo 
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trabalhar bem. É isso que se espera de um líder e o jovem procura cumprir esse papel. 

Inferimos, desta forma, a formação ideológica determinando a formação discursiva. Ele age 

como age, porque se presume que é assim que se deve agir e não por sua vontade autônoma. 

Outra novidade é o depoimento gravado dos conselheiros, avaliando a realização das tarefas, 

enquanto elas ocorrem. David Barioni grava seu depoimento sobre a equipe UP, olhando 

diretamente para a câmera. Segundo ele, “falta maturidade ao grupo, pois eles devem estar 

mais focados no resultado e não se preocupar com detalhes”. Cristiana Arcangeli, também 

olhando para a câmera, diz que “a equipe não deve se preocupar com as formiguinhas, pois 

pode perder o grande elefante”. A utilização de metáforas, muito comum no mundo 

corporativo, é uma forma de demonstrar certo tipo de sabedoria; remete a uma forma utilitária 

de incorporação da filosofia oriental, tão ao gosto de palestras motivacionais e de livros de 

autoajuda, de gurus do mundo corporativo. Sua avaliação é a mesma que fizera Barioni sobre 

a outra equipe, mas com o uso de metáforas. A repetição dos jargões de executivos parece ser 

um lugar comum e pretende denotar experiência. Exigir maturidade de jovens universitários 

merece também destaque. Primeiro, porque são jovens, a quem se deve conceder o direito de 

serem imaturos. Segundo, porque, aqui, maturidade empresta o sentido do campo do trabalho, 

campo desconhecido pelos mesmos. A avaliação, portanto, em tom de julgamento, ou é muito 

mais a retórica de quem tem que dizer alguma coisa na estratégia narrativa, ou uma 

constatação irrefletida e sem nenhuma razão. Olhar para a câmera diretamente dá a conotação 

de autoridade e veracidade. Umberto Eco diz que “habitualmente na televisão, quem fala 

olhando para a câmera representa a si próprio” (1984, p.186). Há a realização de um concurso 

de frases no stand da equipe UP. A consumidora que ganhou o concurso é entrevistada, ao 

lado do marido e filho. Trata-se também de uma nova estratégia, que tem a intenção de dar 

mais veracidade ao reality show e de estabelecer o lugar do observador na narrativa, como 

forma de simular o diálogo próximo com os espectadores da atração televisiva. 

 

4º bloco 

Dória, os conselheiros, o diretor da Universal Studios e os universitários encontram-

se em um espaço ao ar livre. O close no rosto dos jovens e um solo de contrabaixo marcam a 

cena e intensificam o clima de expectativa. Todos estão de mãos dadas, o que reforça a ideia 

de equipe unida. O Diretor da Universal fala que um grupo desempenhou melhor a tarefa em 

relação ao ponto de vista do cliente. Cristiana destaca que um dos grupos foi mais organizado. 

Barioni, sempre com um linguajar pretensamente mais técnico, diz que “o mais importante 

nessas tarefas é ter foco, foco na estratégia do cliente. O cliente havia pedido um produto e 
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somente uma equipe entregou o produto”. Dória anuncia a equipe que venceu a primeira 

prova da 7ª temporada: a equipe Avanti, liderada por Pan. O prêmio, uma viagem de toda a 

equipe para Orlando, onde ficariam por 5 dias. O consumo reassume seu papel de premiar e 

de lazer. A equipe agora está autorizada a se divertir no mesmo parque, onde anteriormente 

alguns jovens haviam estado para trabalhar.  Uma nova diferença em relação à 6ª temporada. 

Como visto, Justus havia determinado que um participante da equipe vencedora fosse 

escolhido para não viajar. Já Dória enfatiza, com inflexão na voz, que toda equipe iria viajar. 

Diz também que a equipe perdedora “não deve chorar, mas estabelecer a partir da derrota as 

lições que devem ser colocadas em prática na próxima tarefa”. Cenas da equipe em Orlando 

são mostradas. Estas imagens, acompanhadas de comentários dos vencedores, como o fato de 

que é “melhor estar aqui do que lá, na sala de reunião” mantêm o lugar de consumo como 

reconhecimento de desempenho. 

Inicia-se a primeira sala de reunião. Os closes no rosto dos participantes 

preocupados, a trilha sonora, cenário, iluminação e cromatografia são os mesmos elementos 

utilizados anteriormente, criando o clima de tensão e suspense. Dória não usa ironias nesse 

início; pelo contrário, procura aliviar a tensão dizendo a todos que o objetivo dessa reunião “é 

construir, a partir do erro, o acerto”, mantendo sua postura professoral. Diz ele que “a derrota 

nada mais é do que uma etapa que se cumpre na vida para se alcançar a vitória, mas toda 

derrota tem seu custo”. De que vitória ele fala? Traduzida no contexto do programa, vitória 

seria vencer a tarefa. No mundo do trabalho, cumprir as metas. Porém, as frases de Dória 

parecem servir a qualquer propósito. Ele vai, desta maneira, marcando seu discurso 

competente, sua sabedoria de especialista. Se, por um lado, até esse momento, o programa 

assume um caráter menos dramático, por conter menos ironias e deboches, por outro é 

também mais objetivo, no que concerne à trama. As frases são mais pontuais e focadas nas 

atividades. João Dória encerra o bloco pedindo que cada um diga a razão da derrota e que 

indiquem quem é maior responsável. Reforça-se a ideia de alguém deve ser punido. Repete-se 

a prática de incentivar que eles se acusem e se ataquem. 

 

5º bloco 

Os participantes vão se sucedendo nas indicações e avaliações. Renata, reiterando o 

culto à performance, argumenta que durante o programa há desempenhos bons e ruins e que 

naquele episódio, o desempenho ruim ficara por conta de Rodrigo.  Este, em resposta, afirma 

que ela, como líder, deveria ter entendido melhor o briefing; que não era possível que a outra 

equipe pudesse ter entendido com tanta diferença. Eis aqui outro recurso muito comum ao 
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mundo corporativo: a comparação com outras empresas, outras equipes e executivos. O 

processo de se comparar indicadores de desempenho é chamado de benchmarking
67

 e é usado 

largamente em todo mundo, como instrumento de aferição dos seus próprios resultados. 

Como no cotidiano das empresas, ele aqui é também usado como forma de desvalorizar um 

sujeito. João Dória explica que o briefing passado pela Universal fora o mesmo para ambas as 

equipes, e que “eles” é que não haviam entendido. Sua atitude procura resguardar qualquer 

responsabilidade da empresa, atribuindo culpa somente aos que lá estiveram e não souberam 

entender. A líder tenta se defender dizendo que haviam se desviado “um pouquinho” do 

briefing, ao que ele responde imediatamente “mas não foi um pouquinho, foi uma poucão”. A 

sala fica em silêncio. A música de suspense, que ocupa, como sempre, toda a sala de reunião, 

é elevada. A câmera enquadra Renata em close up. Ela leva a mão à boca, constrangida e 

acuada. O apresentador faz ainda algumas observações um pouco mais duras, como por 

exemplo, o fato de o símbolo do Harry Porter num folder produzido pela equipe, era do 

“tamanho de uma unha”. Usando a estratégia do benchmarking, compara com o material 

produzido pela equipe vencedora. A câmera segue dando closes nos universitários, 

pensativos, calados, com feições tensas. A iluminação permanece escura, com a sala tomada 

por sombras, mantendo o clima de suspense. Barioni avalia que cometeram dois erros 

“clássicos”: “preocupar-se mais com a forma do que com o conteúdo e, o outo erro, muito 

importante e que vocês não podem se esquecer mais na vida de vocês, é que é extremamente 

fácil fazer as coisas complicadas, mas é extremante complicado fazer as coisas fáceis”. O que 

são erros clássicos e na visão de quem? E o que significa esse segundo erro a que ele se 

referiu? As colocações possuem um efeito dramático importante, inclusive ressaltado por 

entonações de voz em palavras chaves (por exemplo, quando diz extremamente), mas com 

pouca ou nenhuma objetividade. Feita a intervenção do conselheiro, prosseguem os 

participantes indicando o culpado. 

 

6º bloco 

Nesse bloco, os erros são avaliados com detalhes e as estratégias da equipe 

comparadas com as da equipe vencedora. Apesar dos ataques e tentativas de justificativas 

prosseguirem, de forma geral o clima é de mais seriedade e os comentários mais comedidos, 

daquilo que observamos na 6ª temporada. Todos os participantes saem da sala para que o 

                                                 

67
 Definição obtida no Dicionário de termos de negócios (PINTO, 1997). Segundo essa definição, benchmarking 

é o processo e benchmarks os melhores indicadores de desempenho, quantidade e qualidade. 
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apresentador ouça os conselheiros e defina quem será demitido. Diferentemente do que 

ocorrera nas edições anteriores, todos os membros da equipe voltam para a sala, e não apenas 

três, a fim de ouvirem a decisão de Dória. Ele pede a sua secretária que convide todos para 

entrar. Mostra-se mais polido que Justus, sua voz mais compassada. Já com os participantes 

na sala, Dória lembra que “a decisão final sempre é dele, mas que ouve os conselheiros”, 

reforçando o estigma do poder e destacando o papel dos especialistas; dirige-se a Caio ao 

dizer que a lição a ser assimilada era de “compartilhar, pois não há co-liderança, sem liderar”. 

Critica sua postura, já que procurou se salvaguardar e não ajudou a líder. Barioni intervém 

trazendo lições do mundo da aviação
68

. Diz com pompa: “Num avião, por mais que o copiloto 

avise o comandante que está errado, se ele não fizer nada, vai prô aeroporto errado. Não 

adianta ter alertado, você devia ter feito algo mais”. Já Cristiana Arcangeli se dirige a Renata 

e diz que “o líder tem que se posicionar, não pode se acomodar”. Dória complementa, dizendo 

que “faltou também tônus, faltou garra, faltou iniciativa, faltou compartilhar mais”. Continua 

e conclui João Dória: “Faltou cobrar mais também, porque o líder tem responsabilidade 

maior. Por isso ele é líder, ele corre mais riscos. [...] e cometeu uma falha grave hoje, na sala 

de reuniões. Não soube impor sua liderança, não soube fazer sua defesa”. Esse conjunto de 

afirmações e lições demonstram que, para o mundo do trabalho, espera-se que o líder tenha 

uma postura superior, que seja um ser humano acima dos demais, que salve sua equipe, que 

arrisque, enfim, que seja um ser superior. Ao fazerem tais afirmações, também falam de si e 

se reconhecem como líderes capazes. Dória toma sua decisão: “por isso, Renata, você está 

demitida”. Segue-se o som de um tiro de revolver. Close up em Renata, que meneia a cabeça 

afirmativamente. A tela permanece em preto e branco. A gramática audiovisual se repete. O 

close destaca o sofrimento dos demitidos, as cenas em preto e branco acentua a dramaticidade 

e criam um efeito de real.  

A cena final é a mesma após as demissões. A universitária, dentro do carro que a 

leva de volta à vida, comenta que “foi um tempo curto em que ele não conseguiu demonstrar 

seu potencial e caiu sobre o erro de todo o grupo”. Mas, diz ela, “apesar do pouco tempo, foi 

bom”. Os créditos correm no lado direito da tela e finaliza-se com fade out. Encerra-se o 

primeiro episódio da 7ª temporada.  

O 1º episódio da 7ª temporada utiliza-se dos mesmos recursos de luz, som, cores e 

enquadramentos, para enfatizar os efeitos dramáticos que se quer. Apresentou, no entanto, 

algumas mudanças em relação à 6ª temporada. Primeiramente, João Dória Junior possui um 

                                                 

68
 David Barioni também foi comandante de aeronaves, antes de se tornar Presidente da TAM.  
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estilo menos irônico e mais professoral. É de seu estilo proferir mais lições, sempre com ar de 

autoridade e veracidade. Seus conselheiros trazem também essa característica. Entretanto, são 

mais frases de efeito do que propriamente conselhos práticos. Nesse primeiro episódio, 

também os ataques são mais contidos e comedidos. Mas, algumas das principais 

características do trabalho representado reaparecem. A exigência de um líder perfeito, que 

tem todas as respostas e posturas corretas sempre. Não obstante conflitos menos violentos e 

explícitos, o programa mantém a estratégia de instigar acusações e julgamentos entre os 

participantes, mantendo assim, nesse 1º episódio da nova temporada, o mesmo ethos bélico 

observado na temporada anterior. A estruturação da narrativa continua também caracterizada 

pela fórmula do herói, que é submetido a provas, pelo doador ou Rei, em favor de uma 

princesa, que aqui identificamos como a família do candidato ou à sua própria persona 

midiática. O roteiro da trama em torno do conflito continua determinado pela seleção de 

imagens, com comentários e atitudes dos participantes, permitindo ao espectador entrever 

alguns desfechos e fazer seus próprios julgamentos. Finalmente, o consumo continua a 

estruturar o programa, seja em função do papel da marca, seja pelo caráter de reconhecer o 

bom desempenho ou nos espaços marcados ao longo do episódio.  

 

5.3.3.6 10º episódio da 7ª temporada  

 

Exibido dia 18/05/2010 em 05 blocos 

 

1º bloco 

Neste primeiro bloco, as primeiras cenas são uma coletânea de imagens que 

registram momentos importantes dos episódios anteriores. Por ela pode-se constatar que o 

clima mais ameno e respeitoso do 1º episódio não se manteve nos demais. Há, por exemplo, 

recortes do 5º episódio, quando Conrado, ao se defender dos ataques de Aimée, diz que “ela 

partiu para ignorância, pois não tinha argumentos plausíveis”. De outro episódio destaca-se a 

fala de Caio que afirma que, para ele, Avanti é palavrão, referindo-se a outra equipe. Há 

zombarias, acusação de falta de liderança e até ironias de João Dória se referindo a uma ideia 

com um coloquial “êta infelicidade”.  

Restam 07 participantes do grupo inicial de 16. Na transição para a próxima cena, os 

participantes são transportados em veículos cuja marca é destacada em superclose da marca 

Fiat. Todos estão com Dória e os conselheiros no Memorial da América Latina e recebem a 
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tarefa: vender o maior número do jogo Aprendiz Universitário, da fabricante de brinquedos 

Estrela. A linguagem publicitária torna-se mais presente e evidente que no 1º episódio. Dória 

se refere à “Estrela”, empresa líder no Brasil e América Latina na fabricação de brinquedos, 

como uma marca que faz parte da “nossa” história, história de nossa infância, de várias 

gerações.  Dali, as cenas mudam para a sede da empresa, onde executivos, entre eles o 

presidente, fornecem informações detalhadas do produto. Na tela aparece sendo escrito, como 

se à mão livre, e com o mesmo som de lápis sobre papel, a expressão – “Transmitindo 

emoções”.  O presidente inicia seu briefing dizendo: “pra você ser um bom vendedor, você 

tem que acreditar naquilo que você está fazendo, e ninguém melhor do que vocês que estão 

vivendo essa situação, para transmitir essa emoção”. Surge o tema da autenticidade. O 

presidente da empresa vincula o desempenho da função de vendedor ao “crer no que se faz”. 

O que está por trás dessa afirmação? Segundo o aporte teórico da ADF, há aqui o pressuposto 

de que, por estarem competindo no Aprendiz, eles conhecem a emoção do jogo da Estrela. 

Mas, é necessário destacar que o jogo é completamente diferente do programa, seja pela 

exposição midiática, pela presença das câmeras, pela condução do apresentador. O jogo 

presta-se à diversão do consumidor, enquanto que o programa ao entretenimento do 

espectador. Os universitários estão submetidos a pressões de toda ordem, e por certo não é 

esse tipo de emoção que se referiu o presidente. Há também a presença de um subentendido. 

Que não basta o esforço pessoal, uma boa técnica, a aparência pessoal, mas uma vinculação 

com a verdade da marca e de seu produto. A empresa não necessita apenas da força de 

trabalho, mas de uma vinculação também psíquica. Há uma mistura de consumo, emoção e 

trabalho. A emoção de participar do Aprendiz seria suporte para que os universitários 

vendessem com mais propriedade o jogo com a marca do programa. Uma emoção que nasce 

do trabalho representado, provocando a vinculação psíquica, habilitando-os, desta maneira, a 

se tornarem portadores de uma mensagem que conduza outros ao consumo. Para vender os 

jogos, os participantes estão vestidos com camiseta estampada com a marca Estrela. 

Observamos mais uma vez a estratégia de usar o próprio corpo para apresentar a marca. 

Curiosamente, tanto neste episódio, como no 9º episódio da 6ª temporada, já analisado, os 

presidentes das empresas apresentam-se formalmente trajados, com terno e gravata. As 

pessoas que usam a marca sobre o corpo, seja através de camisetas, seja assumindo a postura 

da mascote da Vivo, são os universitários. Isso nos faz considerar que o trabalhador, aqui 

representado pelos jovens, exerce uma atividade física, material, que requer o esforço tornado 

visível, explícito. Os executivos realizam outro tipo de atividade, baseado no conhecimento, 
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no carisma do líder, no intelecto. Seu traje é outro. O código suntuário assume assim também 

a função de comunicar poder e prestígio no trabalho corporativo. 

As equipes adotam estratégias diferentes. Uma vende os jogos em ruas onde circulam 

pessoas de alto poder aquisitivo; outra procura vender para lojas. A venda para os transeuntes 

chega a ser constrangedora. As pessoas se esquivam, respondem secamente, pedem desculpas 

para se desvencilhar da abordagem. Praticamente todo o bloco registra as tentativas de venda 

das equipes. Enquanto fazem isso, na parte inferior da tela, imagens das logomarcas da Fiat, 

Dolce Gusto Nestlé, Santander e Vivo são mostradas pelo tempo de aproximadamente 5 

segundos. Numa loja, enquanto tentam vender o jogo ao funcionário que ali está, na porta de 

vidro percebe-se a logomarca da Vivo, naturalizando a veiculação publicitária (Figs.35,36). 

No hotel, sobre as mesas de trabalho dos universitários, produtos achocolatados e chás da 

marca Nestlé são mostrados sobre as mesas de trabalho. Funcionam quase como adorno. 

Compõem diferentes estratégias de veiculação. 

  

     

Figura 35- Marca Santander na parte inferior           Figura 36- Marca Vivo colada à porta  

Fonte: imagens extraídas pelo autor do 10º episódio da 7ª temporada. 

 

2º bloco 

O 2º bloco é aberto exatamente com o consumo de produtos Nestlé, em torno da 

mesa de café da manhã. No bloco anterior, alguns desses mesmos produtos estavam ligados 

ao ambiente de trabalho. Agora, num momento de descontração. Adquirem significados 

diferentes, porém organizam a vida e dominam os espaços. Cenas urbanas fazem transição 

para outro momento, quando as equipes continuam vendendo.  São registradas discussões 

entre membros da equipe Avanti em relação ao preço que se deve praticar. Na metade desse 

bloco, João Dória anuncia o prêmio e a equipe vencedora. Antes comenta que o jogo havia 

virado um hit nas lojas de todo Brasil, repetindo-se a fórmula de fazer propaganda do próprio 

programa e seus subprodutos. A equipe vencedora foi a equipe UP, que recebeu como prêmio 

uma viagem de uma semana a Fernando de Noronha. Enquanto a equipe comemorava, 

Gabriela, da equipe Avanti, chora copiosamente. É importante registrar sua resposta à 
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pergunta de João Dória, da razão de seu choro. Diz ela: “É muito duro perder, João. É, a gente 

fica, a gente trabalha duro, a gente se esforça muito. Ficamos cansados, deixamos de comer, é 

muito frustrante perder [...] é muito dolorido”. O breve relato da participante sintetiza parte do 

que o Aprendiz procura transmitir como prescrição desse trabalho representado: a busca pelo 

sucesso envolve um enorme esforço, negociações com pares e concorrentes, avaliação e 

julgamentos superiores, sacrifício físico inclusive, mas que em parte é voluntário, porque 

existe uma adesão ao jogo. A grande dor, porém, é perder. A narrativa do fracasso é, de certa 

forma, um tabu no campo corporativo, como atesta a prática dos cases, das histórias de 

sucesso das iniciativas empresariais. Os relatos de ações malsucedidas são escassos, quando 

inexistentes. Conforme registramos anteriormente, para Richard Sennett, “o fracasso é o 

grande tabu moderno” (2005, p.141).  

Encerra-se o bloco com a equipe vencedora gozando seu prêmio. Os vencedores 

caminham pelo bonito cenário de Fernando de Noronha, nadam, mergulham, divertem-se. 

Aos vencedores, os louros... e o consumo. 

 

3º bloco 

Nos primeiros 45 segundos deste bloco, as cenas registram diálogos da líder com sua 

equipe, ou isoladamente, justificando porque não concordara em abaixar o preço, quando 

outros participantes de sua equipe sugeriram isso. A música é lenta e solene. Juntamente com 

o recurso do preto e branco, os closes na líder, mais seus depoimentos, o clima é de culpa e 

julgamento. Apropriando-se do discurso do marketing, da publicidade, do mercado, afirma 

que estava “vendendo um conceito, não um produto”. A afirmação nos faz perceber como se 

materializa no cotidiano, as teorias em torno do consumo; de como esses complexos e sutis 

conceitos se naturalizam. A seguir, já com suas colegas, ela desabafa: “foi lamentável a minha 

atuação nessa tarefa. Eu tava envergonhada, esta é a palavra certa. Sabe aquela tarefa que 

você fala assim: deixa eu cavar um buraco pra me esconder, eu tava com esse sentimento”. 

Surge aqui, também em breves palavras, mas de forma significativa, toda a força do 

imperativo do sucesso. O fracasso envergonha o sujeito, faz com que sinta vergonha de si 

mesmo, porque o fracasso projeta para si e para o outro, uma imagem inadequada, que não se 

encaixa nas receitas do mundo contemporâneo. Nathalia, que estivera presente nesse 

momento de desabafo, surge em depoimento isolado, dizendo que “assumir os erros é 

praticamente obrigatório”. Traz-nos assim, os ensinamentos já refletidos anteriormente, de 

que o sujeito contemporâneo deve ser capaz de gerir-se a si mesmo, deve construir-se, o que 

implica em estar atento ao seu próprio desempenho. Antes da sala de reunião, Gabriela, em 
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depoimento gravado, revela outro traço característico do individualismo que domina o enredo 

do Aprendiz: Suas palavras são: “Eu vou me defender de todas as formas e se precisar atacar, 

eu vou atacar, doa a quem doer. Eu vou tentar ficar no programa porque esse é o meu sonho e 

eu vou batalhar por ele até o fim”. A derrota, e a possibilidade de punição, subtrai qualquer 

sentimento de solidariedade e companheirismo. É o senso comum, do “cada um por si”, 

ideologicamente espraiado. 

Na sala de reunião, onde estão presentes todas as características fílmicas já 

mencionadas, Alessandra é fortemente criticada. Quando João Dória diz que o desempenho 

dela como líder decepcionara, ela reage, dizendo que a decepção não fora só dele, pois ela 

estava “decepcionada com ela mesma”. Desempenhar mal decepciona o próprio sujeito, nesse 

processo da gestão de si. Na sala de reunião são mostradas outras imagens de Alessandra, 

conversando ao celular com outra participante. A líder afirma que “se eles [a outra equipe] 

tinham sede de vencer, o problema é deles”. João se agarra a essa afirmação, critica com 

veemência sua postura e dizendo que “vocês é que têm que ter sede de ganhar”.  

Barioni insiste na questão do foco, como já fizera no primeiro episódio. Diz ele:  

 

Vocês precisariam ter mantido o foco e não pensar na emoção. A maior faculdade de 

gestão de empresas no mundo, fora do Brasil, me impressionou muito quanto eu estive 

lá, tem uma frase escrita na porta da faculdade, escrita assim: Por que o ser humano 

anda em pé? Embaixo está assim: para que o cérebro, a razão, fique acima das 

emoções, que é o coração. 

 

Novamente uma frase de efeito, sem muito sentido prático, mas que também revela 

traços do mundo corporativo. Deve-se deixar de lado as emoções, os sentimentos, os laços 

naturais que unem seres humanos. No trabalho só há espaço para a razão. Fim do 3º bloco. 

 

4º bloco 

Alessandra abre o quarto bloco, pedindo desculpas. Insiste que “se desconheceu na 

tarefa, que não tinha sido ela mesma” e que a frase que dissera - “se a outra equipe queria 

ganhar, era um problema deles” -, não significava a pouca importância que dava à prova e ao 

programa. O que ela quisera dizer é que estava mais interessada em ganhar com qualidade, 

não com quantidade, e que ela havia “se deixado dominar pela emoção, não pela razão”. Suas 

palavras demonstram uma atitude de defesa para permanecer no programa, o que justifica 

arrancar traços da sua humanidade, que sente, que sofre, mas que deve ser colocada à parte 

para obter resultados.  
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Essa constatação se confirmará na continuidade do bloco. João Dória pede que cada 

um diga a razão pela qual quer vencer o Aprendiz. Nesse momento os depoimentos são muito 

emotivos e pessoais. Nathalia chorando, diz que sua família depende dela, que quer dar uma 

casa para sua mãe, pois não aguenta mais vê-la sair para trabalhar para pagar aluguel de casa. 

Quer ter e dar uma vida decente. Alessandra inicia dizendo ter qualidades, que a maior 

realização é estar ali e trabalhar com João para ajudar a família; Gabriela já começa chorando. 

Seu pai faliu, os pais se separaram, teve que parar a faculdade para trabalhar e ajudar em casa. 

O pai lhe dissera que, “tudo o que ela quisesse realizar, deveria vir de seus esforços”. Surge 

novamente a ideia de que estavam ali competindo, não apenas para si, mas, nesse momento, 

talvez principalmente, pela mãe, pelo pai, por suas famílias. Retoma-se o elemento que Propp 

denomina de “função de passar por provas e tarefas difíceis, reparar danos ou carências”. Essa 

função é proposta ou realizada em nome da princesa ou seu pai. O herói parte com a função 

de realizar a proeza salvadora. Submete-se à prova proposta pelo doador (também chamado 

de provedor) e para isso enfrenta antagonistas, ou anti-heróis. Os modernos contos de fada são 

mediados pela tecnologia e pela cultura de massas, mas preservam os elementos tão comuns a 

todos os contos. As participantes saem da sala para que haja a deliberação final. João Dória 

abre o debate dizendo que tinha sido a sala mais difícil, repleta de emoção. Cristiana escolhe 

Gabriela, Barioni a líder Alessandra, que “com aquela frase mostrou que já entrou na prova 

derrotada”. Voltam as jovens. João Dória, ao recebê-las, resume com poucas palavras, o que 

ao longo de nossa análise, temos observado sobre o caráter racionalista, individualista, 

desprovido de sentimentos e emoções, do trabalho aqui representado. Referindo-se ao 

momento anterior, onde houvera lágrimas e choro, ele conclui: “[...] queria dizer para vocês o 

seguinte: emoção, lágrimas sentimento, tudo isso é importante. Mas aqui nós estamos à busca 

de líder, não é da piedade, não é do sentimento de solidariedade”. Cristiana Arcangeli ainda 

tenta instigar Alessandra contra Gabriela, dizendo que a primeira alegara que a segunda não 

tivera controle emocional. Dória insiste no tema emoção, explorando-o em relação à família 

dos participantes, ao questionar sobre o que fariam caso fossem demitidas. Mais choro e 

lágrimas. João Dória também fala de si. Diz que havia sofrido, ficou longe do pai exiliado 

pela ditadura militar, por 10 anos, que não tinha luxo nenhum, que aos 13 fora trabalhar. Seu 

emprego era a tábua de salvação e “a ponta de esperança de minha própria vida”. Agarra-se ao 

emprego “com unhas e garras”, por que era a única oportunidade da sua vida. Sua voz fica 

embargada e parece que vai chorar, mas se contém.  Sua intervenção reforça o tom dramático 

que o episódio adquirira. É o drama, como diria Zettl, conferindo clímax ao conflito, 

marcando o texto do espetáculo. No entanto, merece destaque o fato de que, em nenhum outro 
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episódio, depoimentos tão emotivos, inclusive do próprio apresentador, vieram à tona. Ao 

falar de sua vida difícil e de seu emprego como única oportunidade, indiretamente diz que o 

Aprendiz era essa oportunidade para as participantes, e que, diferentemente dele, elas estavam 

deixando escapar. Ao mostrar como ele superara as dificuldades, há também algo de crítico 

em relação ao desempenho; a emoção aceita é associada à memória dos obstáculos vencidos. 

Alessandra é demitida, pelo dedo em riste e pelo som da arma de fogo disparada. 

Chora muito, mas agradece a oportunidade que ele, João, dera a ela. Que “ficara muito feliz 

em participar e que valeu demais a experiência. Cresceu, como profissional e como pessoa”. 

Encerra sua participação na sala dizendo: “obrigada por ter dado a oportunidade de fazer parte 

disso”.  Agradece também suas colegas e as considera pessoas “muito boas”. Ao deixar o 

hotel, entra no carro. Suas últimas palavras, já dentro do carro, são muito significativas 

também:  

“Tudo o que eu imaginava lá fora, aqui triplica-se: o seu crescimento, a sua pessoa, o 

seu profissional, tudo aqui é muito intenso. Eu não consigo nem explicar o sentimento 

que eu to vivendo agora. É uma sensação de perda, é uma sensação de revolta comigo 

mesma por eu ter me permitido errar”. 

   

O 10º episódio torna-se assim uma grande referência de todo Aprendiz Universitário. 

Conflito, individualismo, a cobrança de si mesmo, o peso do erro, que, nas palavras da 

candidata demitida, ocorre por que o sujeito se permite errar. Não é culpa do sistema, do 

chefe, da empresa. A culpa é do sujeito. Traços de uma relação insensível e que desconsidera 

qualquer sentimento de solidariedade e companheirismo são aqui relatados como essenciais 

ao perfil do trabalho contemporâneo. O choro e as lágrimas, que poderíamos considerar como 

características humanas, na verdade ajudam a compor o espetáculo, agora em forma de drama. 

 

5.3.3.7 Episódio final da 7ª temporada  

 

Exibido dia 08/06/2010, dividido em 12 blocos  

 

Foi o mais longo episódio de todas as temporadas, com 1h37min, também 

apresentado ao vivo, do Memorial da América Latina. Daremos maior realce para os aspectos 

que permitem a comparação com o último episódio da 6ª temporada, destacando aquilo que 

for mais relevante. 

 

1º bloco 
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As primeiras imagens e ruídos falam da grandiosidade do espetáculo. Ao som de um 

raio laser, como se projetado sobre uma placa de aço, são mostradas imagens aéreas de São 

Paulo, no caminho até o Memorial. A composição remete ao dinamismo das indústrias e da 

própria cidade.   

João Dória e os conselheiros iniciam o programa também de costas para a plateia 

presente, fazendo dela parte do cenário do espetáculo. O apresentador reforça alguns aspectos 

de nossa análise. Convida para o final grandioso do Aprendiz; afirma que a decisão será 

“dele”; que o vencedor terá uma experiência única de trabalhar com ele.  Contrariamente ao 

encerramento da 6ª temporada, sob o comando de Justus, que introduzia o bloco recuperando 

cenas de todas as demissões, nesta abertura, imagens com a trajetória de todos os participantes 

demitidos, são mostradas, mas em ritmo bastante acelerado. A música, também rápida, é 

marcada por conjunto de cordas, o que transmite a seriedade do planejamento e da execução 

das tarefas. Não há, nesse momento, lembrança de qualquer comoção. Nestas cenas, as 

marcas, os produtos, as camisetas com o símbolo de empresas e o consumo material são vistos 

novamente. As cenas traduzem, dessa maneira, a intensidade do trabalho, associado ao 

consumo de diversas formas. Cenas de torcida dos amigos da faculdade, além de vizinhos e 

parentes, são mostradas em Recife (Rodrigo) e Porto Alegre (Samara). O clima é de final de 

um campeonato esportivo, com coros e palavras de ordem, repetidos à exaustão. Após esse 

clima de agitação, os momentos de demissão vão ser relembrados, sempre intercalados pelos 

comentários em tom de ensinamentos, de Dória e seus dois conselheiros. A tarefa do episódio 

é novamente organizar um rali universitário. A última cena do bloco registra todos os 16 

participantes reunidos com diretores da Fiat que falam sobre a prova. A transição para esta 

cena é precedida pelas avenidas de São Paulo e, logo após, uma grande bandeira brasileira 

ocupa por poucos segundos a tela. Temos aqui uma imagem que serve como elemento 

intertextual e que lembra os sentimentos de grandeza, mas também de patriotismo, uma 

tentativa de associar programa, marca e o próprio canal de TV, ao símbolo do país e de seu 

momento histórico de desenvolvimento, conforme discutido nas condições de produção. Após 

o briefing, encerra-se o bloco. 

 

2º bloco 

Registram-se nesse bloco a atuação das duas equipes, em ritmo acelerado, planejando 

e executando as tarefas.  As cenas são acompanhadas por trilha musical em estilo rock and 

roll. Ambos os líderes se apresentam, em depoimento pessoal, como líderes democráticos que 

sabem ouvir e elogiam as equipes. A preocupação com recursos financeiros para as provas é 
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uma preocupação dos dois líderes. A líder Samara, discutindo a estratégia para arrecadar 

recursos, estabelece que Gabriele e Caio arrecadem a quantia de R$ 50 mil reais, cada um. Os 

dois criam “cotas de patrocínio”, muito comuns na promoção de eventos, o que confere à 

prova, um caráter marcadamente de marketing institucional. Durante as reuniões, os 

participantes consumem produtos da Nestlé, que se sabe a seguir, fornecerá café da manhã 

para todos os participantes da prova automobilística. Samara decide que não vai ser apenas 

um grande rali, mas um grande evento com esportes radicais e grande comemoração final. Vai 

se desenhando o cenário de um grande evento, dentro do espetáculo do Aprendiz. Samara 

concluiu que uma das coisas que ajudam no levantamento de patrocínio, é o fato de eles serem 

“do Aprendiz”, uma espécie de cartão de visitas. As relações comunicacionais se 

complexificam, pois são vários produtos midiáticos simultâneos, constituindo metalinguagens 

e sentidos diferentes, mas estruturados em torno do consumo e do trabalho. 

Próximo ao final do bloco, em locução off, acompanhada do lettering estilizado 

(imitando escrita a mão livre), sobre a tela com cenas em branco e preto, anuncia: “uma 

intriga na tarefa”, seguidas de uma discussão da participante Aimée e de depoimento crítico 

da líder Samara ao seu comportamento. O quadro quebra com o ritmo do programa, marcado 

pela celeridade e participação coesa dos jovens, para manter a lembrança do conflito.  

 

3º bloco 

Este bloco inicia-se com a equipe de Solano sabendo através do site da outra equipe, 

quais serão as atrações do evento concorrente. Ao mesmo tempo em que discutem a 

complexidade das tarefas, discutem com patrocinadores, arrecadam doações, falam em 

promover a marca Fiat. Começam a ser mostradas, na sequência, as primeiras cenas que 

revelam os “problemas”. Trocas de acusações, em clima de fofoca entre a líder, Aimée e 

Ramon. Da outra equipe, desta vez, também há críticas a Natália, que planejou mal a 

divulgação do evento. Mas, em ambos os casos, não há depoimentos explícitos; são 

comentários feitos entre os participantes, em grupos de 2 ou 3 componentes, e filmados de 

longe. Apesar da estratégia recorrente da seleção de cenas, observa-se nas cenas 

espontaneidade, diferentemente dos depoimentos diretos. Isso revela, paradoxalmente, traços 

naturais de discórdias e desentendimentos, tão comuns em sociedade, e que aqui são usados 

para narrar a história. 

 

4º bloco 
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João Dória, acompanhado de seus conselheiros, abre o 4º bloco visitando o stand da 

Fiat da equipe de Samara. Ela relata suas realizações. A música é suave e com o restante do 

cenário, em cores claras e iluminação natural, compõe o esvaziamento do clima de tensão que 

encerrou o bloco anterior. Samara fala dos patrocinadores. As suas marcas estão expostas em 

grandes painéis, confirmando-se a ligação entre o consumo e momentos de relaxamento. O 

tema ecologia aparece nesse momento, de forma também naturalizada. Uma empresa havia 

calculado a emissão de gás carbônico da prova e em função disso a equipe havia comprado 

“créditos de carbono” para compensar a emissão, além de distribuir mudas de árvores aos 

presentes. Novamente, há um imbricamento de discursos, de campos distintos, mas que, no 

contexto do trabalho, aparecem como uma prescrição do executivo contemporâneo. João 

Dória dá a largada da prova, na equipe de Samara. Já, na outra equipe, tudo também ficara 

pronto. Um grupo de pagode embala o stand, mas o público é muito pequeno. O apresentador 

também visita a equipe e aceita fazer uma massagem, oferecida ao público presente. Agora, é 

Cristiana Arcangeli quem dá a bandeirada de chegada. Findas as provas, Solano depõe: “O 

Aprendiz foi a melhor coisa que aconteceu para o Solano [...]. Eu acho aqui que o Solano 

cresceu 50 mil anos [...]. O Solano que era, agora é outro Solano”. Começa a chorar. O 

mesmo se dá com Samara. Diz ela, em lágrimas: “nossa, não tem como definir o que foi o 

Aprendiz em minha vida; uma das maiores e melhores experiências da minha vida. Dá um 

aperto no coração, porque tá acabando, mas continuo com saudade de tudo o que eu passei 

aqui; eu nunca vou esquecer de tudo [...]”. Sua fala é encerrada por uma melodia de triunfo, 

mas que soa triste, parecendo vozes de um coral. A cena se encerra em fade out e volta-se ao 

palco do Memorial, onde João Dória entrevista os pais de Samara, que respondem à pergunta: 

“por que devo contratar sua filha?”. Ambos, pai e mãe, respondem que ela tem iniciativa, tem 

perseverança, que entra em qualquer trabalho de “corpo e alma”, que é o tipo de “profissional 

que nós precisamos no mercado de trabalho”. Damos aqui o devido destaque ao texto, 

porque é mais um elemento que trazemos como prova de hibridação dos discursos. Nesse 

momento, os pais também se tornam personas, e falam em nome do mercado. Se no 

depoimento anterior da filha, ela fala com emoção deles, aqui o papel se inverte. Eles é que 

usam um linguajar técnico, jargões do mundo corporativo. Os pais de Rodrigo usam  discurso 

semelhante: o filho é focado, comprometido e humilde. 

 

5º bloco  

A sala de reunião inicia-se no nesse bloco e encerra-se no 12º, tornando-se, portanto, 

a mais longa do Aprendiz. Como na 6ª temporada, ela ocorre ao vivo, e com presença de 
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público. Os 14 demitidos são reunidos na sala de reunião. João Dória elogia todos os jovens e 

pede palmas para a equipe da TV Record que está presente. As câmeras colhem imagens de 

executivos da emissora na plateia. Uma forma também de, não só destacá-los, como de relatar 

o próprio trabalho interno, que possibilitou o Aprendiz, o que mais uma vez hibridiza e 

complexifica os contratos comunicacionais. Os conselheiros alternam-se em perguntas aos 14 

participantes. Todas as perguntas buscam compreender quais foram as falhas e suas razões. 

Diante da declaração de um dos participantes, Dória interrompe e afirma: “Eu gosto da 

sinceridade do Ailton. Ele reconhece quando erra, e essa é uma qualidade importante. Aliás, 

na vida [ergue o dedo indicador, típico de quem está ensinado uma lição, olha para ambos os 

lados e prossegue], seja na profissional ou pessoal, é importante reconhecer os próprios erros, 

e tirar destes erros as melhores lições”.     

 

6º bloco 

Uma das maiores características dessa sala é exatamente a extensa coleção de 

ensinamentos de João Dória, frases de efeito, de conteúdo genérico, mas repletos de 

autoridade e de um caráter de verdade incontestável. Destacaremos a seguir apenas duas. No 

tocante ao líder ele ensina: 

 

o líder tem que liderar, e para isso exige-se firmeza. Líder que não tem firmeza, não é 

líder, é frouxo. Quem lidera tem que ter firmeza, evidentemente tem que ter educação, 

princípios, respeito pelo ser humano, respeito pelas pessoas, respeito pelos seus 

liderados. Mas firmeza acima de tudo. Aquele que não tem firmeza não é bom líder. 

Nós tivemos experiências aqui, ao longo dessas semanas, aonde, quando houve 

firmeza, foco, dedicação, houve bom resultado. Aonde houve dispersão, liderança 

fraca, falta de foco, o resultado foi mal. 

 

 

O discurso lembra os ensinamentos de Sennett, para quem o trabalho contemporâneo 

exige sensibilidade e aptidões delicadas, como saber ouvir, mas exige também o 

individualismo, aqui caracterizado pela firmeza, pelo “não ser frouxo”. Obviamente, no 

contexto do Aprendiz Universitário, essas habilidades devem estar subordinadas à marca. 

“Bom resultado”, a que se refere Dória, significa vitória nas tarefas, sucesso, resultados. Estes 

têm que satisfazer àquilo que a marca espera. O bom líder, que reúne as qualidades que João 

Dória enuncia, só o será se atender a todos os imperativos da marca.  

Outra lição fala de uma “sensibilidade necessária”. Ao pedir que cada um declare seu 

voto por um dos finalistas, ele reafirma que a decisão final é dele, mas que é importante saber 

ouvir. Em suas palavras: 
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a decisão final será minha [na escolha do vencedor]. Mas, a decisão compartilhada, e 

essa foi uma das lições que vocês aprenderam ao longo dessas semanas, ela é 

importante. Conjugar o plural sempre. Evitar conjugar o singular. A vida se enobrece e 

se engrandece quando se conjuga o plural e quando se compreende a pluralidade das 

atitudes e do comportamento humano. 

 

Esse aspecto sensível que destaca a participação democrática, consagra o sucesso e 

se esvai na derrota, quando alguém tem que ser punido, quando o conflito é instigado pelo 

próprio apresentador, e que aqui parece não se lembrar de suas próprias estratégias. 

No 6º bloco algo curioso acontece. O apresentador pede que os participantes 

levantem os braços para confirmar se era verdade a afirmação de que o programa mudou a 

vida deles. Isso foi feito ao vivo, para milhões de espectadores (além da plateia e dos próprios 

participantes). Entendemos o ato como estratégia cênica, mas também como maneira de 

atender à necessidade que o próprio apresentador tem de reafirmar que o programa é “sério”, 

seu conteúdo é verdadeiro, que ensina, transforma as pessoas. 

 

7º bloco 

O 7º bloco é interrompido, decorridos apenas 60 segundos de seu início, com João 

Dória afirmando que já tomou sua decisão e que ela será comunicada “quando ele retornar”, 

criando expectativa. A sensação é a de que as cenas seriam cortadas para os intervalos 

comerciais. Ao invés disso, e durante 1min40s, ao som da música tema do programa, são 

recuperadas cenas de vários programas, intercaladas por imagens dos produtos e marcas 

patrocinadoras. Os 14 demitidos vão sendo apresentados trabalhando em escritórios, 

cumprimentando às vezes pessoas, às vezes a própria câmera. Um a um, suas imagens são 

realçadas por uma luz amarela, que envolve apenas seus corpos e desaparecem. A interessante 

composição fala, com outra linguagem e por meio de outro  tom, de sua demissão. Os efeitos 

lembram filmes de ficção científica, quando raios fazem as pessoas desaparecerem. Se 

aplicássemos a tradução da letra a esse contexto, deveríamos concluir que “por não amarem o 

dinheiro” estavam fora do programa. Mas, se considerarmos o ritmo alegre, acrescido das 

situações de descontração (todos os jovens estão com sorrisos no rosto), esse desaparecimento 

perde o ar de mistério e a demissão assume significado completamente diverso. Ela agora 

anuncia que aqueles capítulos haviam passado; demonstra o roteiro do programa ao longo de 

todas as semanas. Não comunicam mais tristeza, nem opressão, nem pesar, porém, 

simplesmente, a continuação do espetáculo, aqui assumindo efetivamente seu caráter de 

entretenimento. 
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Finda essa apresentação, as cenas voltam para o palco, onde prossegue a sala de 

reunião, com a manifestação agora somente dos dois finalistas. Não obstante perguntas sobre 

falhas, o clima é positivo. João Dória prossegue sua lista de ensinamentos. 

 

8º bloco 

O apresentador e conselheiros continuam a interpelar os dois finalistas. A cada 

resposta dos participantes há uma intervenção do apresentador para proferir mais um 

ensinamento. O que chama atenção nesse bloco foi que David Barioni perguntou a Rodrigo 

Solano sobre o briefing que ele tivera na sede da Fiat na Itália. Para fazer a pergunta, o 

conselheiro resume as características de um automóvel lançado recentemente, o Cinquecento: 

“é um carro eco friendly
69

, que é pequeno, gasta pouco, polui pouco, um carro que procura dar 

mais espaço para a cidade, etc. Eu não vi no rali, em momento nenhum que você tenha 

levantado esse motivo eco friendly, que é um gancho muito bom que a Fiat entregou no seu 

colo. Você não se identificou com isso, por que não seguiu nessa linha?”. A pergunta, além de 

por em grande relevo o produto, aponta novamente para a necessidade de atender a marca. O 

bom ou mal desempenho de Solano poderia ter sido melhor se ele observasse esse “gancho” 

que a marca generosamente colocara em seu colo. Mas, a resposta do participante provoca 

risos em toda a plateia, e nos faz refletir. Ele afirma que não se atentou muito a isso porque o 

briefing fora em italiano e ele não fala italiano. Evidentemente é uma resposta hilária, mas 

carregada de simbolismo. A marca não possui voz própria. Ela se vale da voz de seus 

representantes e dos signos que produz para se comunicar. Cabe ao sujeito, que assume a 

função da mediação publicitária, traduzi-la, interpretá-la e decifrá-la. Quando não o faz 

adequadamente, deixa de atender à convocação que é feita a todos pela marca. Isso o 

desajusta e o torna reprovável.  

 

9º bloco 

Destacamos aqui a pergunta de Davi Barioni sobre a falta de experiência de Rodrigo 

Solano. Ele diz que confia nas pessoas que estão ao lado dele; que nesta tarefa, a equipe havia 

sido “perfeita”, mas que se fosse a outra equipe também seria. Afirma saber que a decisão é 

dele, mas que trabalhar em equipe ajuda. Rodrigo não só reproduz um discurso que João 

Dória vem repetindo várias vezes (“a decisão final é minha”), como também demonstra 

respostas prontas. Ao afirmar que a outra equipe “também seria perfeita”, revela estar 
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preocupado em não dar margem a qualquer interpretação equivocada. Os discursos, 

diferentemente de outras situações, não são naturais, nem espontâneos. A preocupação é 

demonstrar que se tem consciência do que é certo e errado, provando ser adequado à função. 

O bloco é “encerrado” com a saída dos dois candidatos. Desta vez, os comerciais são cenas do 

programa Ídolos
70

 e duram 30 segundos. As cenas retornam para o palco, onde Cristiana 

indica Rodrigo e David Barioni, Samara. Encerra-se, de fato, o 9º bloco. 

 

10º bloco 

Nesse episódio, outra mudança. Quatro dirigentes empresariais, presentes no 

auditório, também fazem perguntas aos dois finalistas. Eles já marcaram presença em 

episódios anteriores, mas voltam agora ao palco do encerramento. Sua participação destoa dos 

demais atores. Falam sem muito traquejo, sem nenhuma naturalidade, o que cria um ar de 

estranhamento.  

Vale aqui acrescentar, que todos os blocos preenchidos pela sala de reunião, mantêm 

as características da composição audiovisual. 

 

11º bloco 

João Dória Junior abre esse bloco, com voz impostada e solene: 

 

 “a decisão cabe a mim, como todas as decisões ao longo das semanas e do programa 

que conduzimos aqui [...] obviamente levei em conta as observações do David Barioni 

e da Cristiana Arcangeli, levei em conta o conjunto dos trabalhos, como também levei 

hoje em conta a opinião dos 14 aprendizes que aqui já se manifestaram”.  

 

A câmera colhe closes dos dois universitários. O apresentador prossegue numa fala 

longa, por vários minutos. Cria expectativa ao demorar no anúncio do vencedor. Relembra 

que o prêmio é de R$ 1 milhão de reais e, “não um estágio, mas um emprego na Dória 

Associados”, dando ênfase à palavra “emprego”.  Depois de 3min02s, em que somente o 

apresentador fala, anuncia a decisão. Como no final do Aprendiz 6, não há demissão neste 

episódio final. A participante Samara Schuch Bueno é aclamada como vencedora por João 

Dória.  

 

12º e último bloco 
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 Formato brasileiro do programa britânico Idols. Jurados assistem apresentações musicais de candidatos, para 

selecionar e revelar “um novo ídolo brasileiro”. 



140 

 

Como ocorrera no Aprendiz 6, o palco é tomado pelos ex-participantes e familiares. 

Porém, diferentemente daquele, no Aprendiz 7 o vencido aceita com tranquilidade a vitória da 

colega. Ao final recebe também a comunicação que a Vivo o levaria, junto com Samara, para 

a África do Sul para assistir à copa do Mundo de futebol. Os patrocinadores são mencionados, 

é anunciada a nova temporada de “Ídolos” da Record, ao que se segue exibição de cenas desse 

programa. O Aprendiz serve assim de enredo para a própria TV Record e sua programação. 

Para encerrar, João Dória Junior chama ao palco o presidente da Record, executivos da 

emissora, que cumprimentam os universitários. Enquanto isso, o apresentador fica ao centro 

do palco e anuncia o “maior Aprendiz de todos os tempos”, a temporada de 2012, o Aprendiz 

8. Encerra-se desta forma o programa, falando de si mesmo, promovendo a continuação do 

espetáculo (Fig.33).  

Contudo, para encerrarmos a fase de análise, entendemos ser importante destacar um 

dos pronunciamentos de João Dória, que expressa como vários campos discursivos se 

imbricam no Aprendiz, traduzindo a presença de negociação de vários campos.  

 

“e eu queria dizer a vocês [...], aos 16 [participantes], às 2.200 pessoas que estão aqui 

e aos mais de, nesse momento, 25 milhões de brasileiros que estão nos assistindo, que 

a grande razão de eu ter aceito o convite da Rede Record de Televisão para conduzir 

esse programa, não foi apenas pelo entretenimento e pela oportunidade de estar numa 

rede de televisão, mas foi, sobretudo, ao lado do Barioni e da Cris, de oferecer e vocês 

e a milhões de brasileiros, sobretudo aos jovens, a lição do conhecimento, a lição do 

saber, a importância do estudo, a importância da dedicação. Vencerá nesse país 

aqueles que estudarem, que se dedicarem, que perseverarem, que amarem, que 

compreenderem a importância de cada um de vocês, através do estudo e da 

perseverança, para após a vida acadêmica, encontrarem um caminho profissional, 

como todos vocês vão encontrar a partir de agora. E terem a certeza de que é o 

caminho do trabalho que conquistam a soberania e a cidadania” 
71

. 

 

 

Nesta fala, estão presentes o espetáculo, nos milhões de espectadores, na TV Record, 

nos subprodutos do programa; o entretenimento oferecido por esse espetáculo; a intenção de 

aproximar o campo da educação ao programa e ao trabalho; e, naturalmente, as prescrições do 

mundo do trabalho, que aqui representado, na voz do apresentador, faz uma verdadeira 

convocação, pois, segundo suas palavras, esse trabalho significa também uma oportunidade 

de inclusão ao cidadão e redenção de um país.  

 

 

 

                                                 

71
 Plano 05.16, 6º bloco, 15º episódio, 7ª temporada. 



141 

 

 
Figura 35 – Final do Aprendiz 

Fonte: imagem extraída do 15º episódio da 7ª temporada 

 

 

5.3.3.8 Observações finais à 7ª temporada 

O primeiro episódio procura fundar os discursos do Aprendiz Universitário. Nele, 

João Dória Junior não fala de suas origens, mas de seu currículo, que contém funções 

públicas, acadêmicas e de empresário de sucesso. Não fala de onde estudou, mas apresenta o 

MIT com intimidade. Procura vincular sua imagem a autoridades proeminentes, com quem é 

visto no evento em Manaus. Assim, sua autoridade parece ser mais legitimada a partir de seus 

relacionamentos, seja com instituições, seja com personalidades. Busca se caracterizar com 

um executivo ético e que preza a disciplina. O trabalho idealizado ressurge na forma de 

prêmio, agora como um emprego em suas empresas. Os universitários dessa temporada 

também já se apresentam com intertextos do esporte, competição e trabalho, falando de 

determinação, garra e competência. 

A gramática audiovisual permanece com papel preponderante na composição da 

dramaticidade cênica. A estratégia de destacar pontos chaves do programa, através de 

palavras e frases escritas na tela, como se uma mão conduzisse um lápis, reforça a ligação dos 

campos da educação, que fornece o capital necessário, ao campo do trabalho corporativo. 

A competição a partir das tarefas segue o mesmo roteiro anterior: distribuição, 

briefing, fornecido por um representante da marca, discussão, planejamento e execução. Os 

especialistas têm um papel mais destacado, marcado por depoimentos pessoais. Esses 

especialistas, juntamente com o apresentador, procuram aproximar mais a narrativa a valores 

como ética, respeito e disciplina. Mas, de forma geral, são apenas frases de efeito, sem 
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aplicação às práticas analisadas do programa Na sétima temporada o caráter pedagógico do 

Aprendiz ganha um grande incremento com inúmeras lições do apresentador. São lições 

genéricas, com grande efeito dramático, sem muito efeito prático. Curiosamente, após o 

encerramento do Aprendiz 7, João Dória publica o livro "Lições para Vencer - Do Sonho à 

Conquista", onde estão relacionadas grande parte das lições presentes no Aprendiz 7
72

 

Os participantes continuam a serem orientados para o bom desempenho, definido 

como a correta liderança da equipe, o assujeitamento à marca e às regras empresariais e, 

fundamentalmente, aos resultados obtidos. Suas trajetórias no programa continuam a ser 

contadas a partir da seleção de cenas que contam histórias de sucesso ou de fracasso. Seus 

depoimentos e desabafos, entretanto, validam as estratégias do programa, seu ethos bélico, 

bem como a idealização líder, representado por João Dória. 

O consumo no Aprendiz 7 ganha também mais contornos. Mantem-se seu caráter de 

reconhecer e distinguir condutas vencedoras. Ocorre em momentos distintos do trabalho. 

Contudo, o consumo de materialidades ganha relevância. Isso ocorre durante cafés da manhã, 

no hotel, durante algumas reuniões, sobre a mesa de trabalho. Nesses momentos, o trabalho 

aparece como algo coletivo. Existe um clima de entrosamento e o caráter individualista não é 

visto.  

 

O papel do líder continua investido de um caráter dogmático. Ele é mais contido, 

possui discurso mais polido e, acima de tudo, é muito professoral, assumindo o papel de um 

mestre do mundo empresarial. Faz questão de deixar claro que a decisão sempre é dele, pois 

ele é quem tem o poder de decidir quem vai ser demitido. 

A sala de reunião apresenta as mesmas características anteriores, porém com alguns 

elementos a mais. Primeiro, permite-se mais ouvir a voz dos participantes, que falam de si e 

de suas famílias. Segundo, porque, ao fazê-lo, as reuniões ganham uma conotação muito 

emotiva. É uma emoção que acentua a dramaticidade dos episódios, razão pela qual podemos 

considerá-los mais estratégias de narrativa, do que mudança do ethos. Isso se confirma, 

porque os ataques e acusações são mantidos, em tom mais brando, mas frutos do 

individualismo e do incentivo aos confrontos. Confirma-se também, pelas declarações 

explícitas de quais são os valores que definem um bom líder: solidariedade não é uma delas. 

                                                 

72
 Maiores informações disponíveis em http://entretenimento.r7.com/blogs/aprendiz/2010/10/26/apresentador-da-

dicas-para-obter-sucesso-profissional/, acesso em 04/02/2012. 

http://entretenimento.r7.com/blogs/aprendiz/2010/10/26/apresentador-da-dicas-para-obter-sucesso-profissional/
http://entretenimento.r7.com/blogs/aprendiz/2010/10/26/apresentador-da-dicas-para-obter-sucesso-profissional/
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João Dória assume também as funções de rei e doador de Propp. Ele é quem envia os 

candidatos para a prova e quem lhes fornece os meios para executar as tarefas. A função de 

doador também é exercida pela marca, que norteia as tarefas e quem providencia os objetos 

para executá-las. Os jovens universitários se alternam nos papéis de heróis e antagonistas. 

Eles devem executar as tarefas propostas, o que Propp classificaria com “competição entre 

heróis e antagonistas”. Os apelos emocionais em torno das famílias, em nome de quem os 

jovens competem, caracterizam as funções de princesa. E assim, o conto de fadas 

contemporâneo é composto. 

O final do Aprendiz 7, além de manter as características da temporada anterior, traz 

para o palco alguns executivos, que ao longo do programa estiveram presentes, e que agora  

fazem perguntas. É também uma tentativa de negociação com o mundo corporativo, uma 

intenção de, apesar da prevalência da cultura do espetáculo, trazer para o palco do Memorial 

da América Latina, a cultura corporativa. Muito embora permaneça o ethos competitivo, não 

podemos deixar de observar, certa satirização do mundo do trabalho. 

 

5.3.3.9 Conclusões parciais a partir das análises 

Tendo em vista que adiantamos algumas observações em alguns episódios e ao final 

de cada temporada, nosso objetivo, nesse momento, é o de considerar aqueles elementos que 

apresentam diferenças relevantes em relação às duas temporadas, deixando para as conclusões 

finais, as reflexões mais gerais sobre nossa pesquisa. Estas diferenças, de certa forma, estão 

vinculadas à figura dos próprios apresentadores. Roberto Justus é mais teatral, mais 

dramático. Vale-se constantemente de ironias e deboches. Mas é também mais espontâneo em 

suas reações. Preocupa-se mais em conduzir o programa e manter o conflito em evidência. Já 

João Dória Junior adota um tom mais contido, racional e comedido, ainda que em algumas 

situações seja ferino e também irônico. Sua grande preocupação é a de ensinar, proferir frases 

de efeito que demonstrem sua capacidade de liderança, sua experiência, não só como 

profissional, mas como pessoa, já que suas “lições”, em tese, poderiam ser aplicadas a 

diversas situações e não só ao mundo do trabalho.  

No Aprendiz 7, as emoções estão mais em evidência. É dado maior destaque à voz 

dos participantes. Essa característica aproxima o programa das reflexões de Schwartz sobre o 

alcance do trabalho invisível. 
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O consumo de materialidades tem maior presença na última temporada. Isso permite 

uma naturalização, a partir de um efeito de real, do consumo presente no cotidiano e no 

trabalho, mas sempre ligado a momentos em que a tensão está ausente. 

Entretanto, tais considerações poderiam conduzir a uma conclusão errada: a de que 

as versões 6 e 7 do Aprendiz surjam de visões diferentes do mundo do trabalho. Não é fato. 

As diferenças mais marcantes decorrem muito mais da personalidade dos apresentadores, do 

que posturas antagônicas em relação às suas mitologias e rituais. O ar assumidamente teatral 

de Roberto Justus pode até sugerir certa satirização; a postura comedida de João Dória 

confere ao mesmo um tom pedagógico, porém também caricato; contudo prevalecem, em 

ambas as representações, os elementos centrais do trabalho corporativo, como as prescrições, 

a busca pela performance, seu  ethos bélico, as idealizações, para falar apenas de alguns, e que 

serão objeto das considerações finais. 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Procurarmos, ao longo dessa pesquisa, analisar as representações do trabalho no 

mundo corporativo a partir do programa Aprendiz Universitário. As reflexões teóricas 

centraram-se primeiramente na definição de campos de saberes e conceitos específicos e nos 

conduziram a olhar o trabalho na intersecção Comunicação- Consumo. Nesse sentido, nossas 

ponderações, à luz das teorias, é que nesse tripé epistêmico - trabalho, comunicação e 

consumo- conjugam-se os esforços do sujeito para construir sua identidade e sua 

subjetividade. A comunicação, como suporte dos outros dois campos, cria as condições de 

materialização dos sentidos produzidos por essas atividades, ao mesmo tempo em que ela 

mesma, na concretude da linguagem, é fundamental na estruturação ontológica e da própria 

sociedade. O consumo sai da esfera meramente de subsistência para criar distinção e 

pertencimento ao sujeito, adquirindo, nesse sentido, uma dimensão comunicacional. O 

trabalho, por sua vez, em seus aspectos visíveis e invisíveis, constrói e projeta a identidade de 

si e para o outro, ao tornar-se também um sistema que codifica e comunica identidade e 

subjetividade, assumindo da mesma forma, uma dimensão comunicacional. 

No contexto contemporâneo, trabalho e consumo estão entrelaçados, não só por uma 

relação mediata e direta – não existe produção sem consumo e vice e versa- mas também 

porque, ao adquirirem ambos a dimensão comunicacional, imbricam-se, tornando-se 

atividades indissociáveis. O consumo (material, simbólico) assume importância nos espaços 
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do trabalho, construindo e relatando o sujeito no trabalho e do trabalho. O trabalho, por sua 

vez, invade também o espaço do consumo, quando esse é transformado no lugar onde se 

reconhece o desempenho esperado pela lógica corporativa e quando se torna também, lugar 

onde a marca impera.  

Também na contemporaneidade, o trabalho adquire características e prescrições 

próprias. O fracasso é transformado em tabu, o sucesso deve ser perseguido a qualquer custo, 

o trabalhador ganha autonomia, mas uma autonomia relativa e limitada aos interesses 

corporativos, e é exigido dele que se responsabilize por seu desempenho. Responsabilizar-se 

por si mesmo, embora seja sinônimo de carreira, de crescimento profissional, de bom 

desempenho, em última análise, está submetido à lógica de produção capitalista, já que 

implica em produzir resultado para as marcas. 

Numa sociedade midiatizada, marcada pela centralidade das imagens, esse trabalho é 

transformado em espetáculo, na forma de reality show e oferecido ao consumo midiático. 

Essa representação do trabalho traz à luz essas características e prescrições e assumem um 

caráter visivelmente pedagógico, seja na materialidade da linguagem, através dos 

ensinamentos e conselhos de especialistas e líderes legitimados, seja porque as estratégias da 

narrativa midiática transformam a representação em realidade. 

Romper com o senso comum e nos aproximar com o olhar crítico do Aprendiz 

Universitário materializam essa complexa rede de teorias, representações, discursos e 

pedagogias dos saberes do campo do trabalho corporativo, na forma de espetáculo e 

estruturado na lógica do consumo.  

 

Comunicação 

Discursos, narrativas, intertextos: O Aprendiz Universitário é atravessado por 

diversos discursos de seu tempo; ao passo em que tem seus significados construídos a partir 

desse imbricamento, possibilita negociações de diversos campos. Fundamentalmente, o 

discurso do trabalho, com um pronunciado ethos bélico, está marcado pelo discurso do 

esporte e da competição. A própria lógica do programa está estruturada em torno da disputa 

entre duas equipes, o que permite, a todo tempo, a entrada de termos e frases com sentidos 

construídos nesse campo. A educação, e particularmente a universidade, também está 

presente, não propriamente como determinante dos discursos do trabalho. Pelo contrário, este 

se sobrepõe àquele, restando à universidade o papel de fornecedor de capital, principalmente 

simbólico, ao sujeito-trabalhador. Os discursos da mídia, naturalmente, limitam os demais, 

pela imposição de uma estética midiática, necessária ao produto cultural. Tal produto, 
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transformado em mercadoria, já nasce sob o signo do espetáculo. Contudo, principalmente 

nos episódios finais de cada temporada, adquirem a estética e as estratégias narrativas dos 

grandes eventos. Nesse momento, esse é o discurso prevalente, que a partir de negociações 

com o campo do trabalho, faz com que este rompa com algumas de suas características, para 

se adaptarem ao discurso daquele. Estas negociações complexificam a relação 

comunicacional, invertendo papeis entre os sujeitos, as personagens, os atores principais e 

coadjuvantes.  

Por ser atividade que possui centralidade na vida, como vimos na parte teórica, não 

somente os campos discursivos mencionados estão inter-relacionados, mas há, a todo o 

tempo, elementos intertextuais de diversos campos participando das narrativas, tendo seus 

sentidos alterados e alterando outros. 

Estratégias narrativas: O Aprendiz é um conto de fadas contemporâneo. Não 

obstante todo o estigma do trabalho, os discursos do mundo corporativo, o consumo, etc., a 

história vale-se dos mesmos elementos que Propp já elencara. Há um sujeito que precisa ser 

salvo. Esse sujeito, a princesa de Propp, pode ser identificado com a família do competidor, 

com ele próprio ou mesmo com a necessidade de se construir um modelo de trabalhador. Para 

atender suas demandas, os doadores ou os reis enviam os competidores para realizar tarefas 

difíceis, funções características dos apresentadores, com a participação da marca. Os meios 

para que cheguem à consecução das provas são oferecidos por eles mesmos e pela marca, que 

nesse caso adquire o papel do doador. Os competidores são todos potencialmente heróis e, ao 

mesmo tempo, antagonistas. O fracasso marca irremediavelmente o anti-herói, o usurpador. 

Cabe ressaltar, que, como também analisado na parte teórica, na versão brasileira a derrota 

não alcança o estigma de loser. Assim, concluímos também por um papel menos dramático 

que o do usurpador de Propp. É um competidor que não vence, mas não é um perdedor 

indigno. Há um abrasileiramento desse sentido, em relação à série original e à teoria ora 

refletida. Finalmente, o que cumpre a prova é reconhecido pelo rei, o apresentador, aclamado, 

recebe os prêmios e retorna à sua princesa coroado de sucesso. 

Gramatica audiovisual: É fundamental na composição de toda a narrativa. A câmera 

possui diversos pontos de vista em convergência com o espírito do programa, que são 

utilizados na construção dos sentidos. Às vezes há o olhar direto para a câmera, 

caracterizando a inclusão do observador na cena. De forma predominante, ela permanece 

escondida para revelar bastidores da competição. Nesses momentos, é possível também 

identificar as resistências, subversões e renormalizações no trabalho. Na maior parte, no 

entanto, seus enquadramentos explícitos revelam a dramaticidade que se quer emprestar à 
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cena. Ruídos e trilha sonora acompanham as imagens, confirmando e realçando o sentido que 

se quer dar. Finalmente, luzes e cores aprofundam os sentidos. Cores alegres e iluminação 

“natural” enquadram o consumo, conferindo-lhe lugar especial no programa. Cores escuras, 

iluminação opaca e sombras, dão ao cenário o ar de competição, julgamento e punição.  

 

Consumo 

O mundo do trabalho corporativo é um lugar privilegiado para o consumo. Ele pode 

ser usado como uma espécie de recompensa, termo que Propp emprega. Reconhece o bom 

desempenho através de distinção e identificação. Distinção, no sentido de valorização do 

sujeito, que recebe momentos de relaxamento, mercadorias, viagens, serviços, lazer e outras 

possibilidades. Identificação, no sentido de que separa o bom do mau desempenho, 

estabelecendo uma pública e nítida indicação de sua condição. O sujeito que erra deve ser 

punido. Nesse sentido, negar o consumo ao sujeito é uma forma de punição. O líder pode, ele 

próprio, também tornar-se objeto de reconhecimento, situação na qual podemos considerá-lo 

como objeto de consumo. Ao oferecer-se, seja como prêmio, seja como mestre, que distribui 

sua experiência e ensinamentos, diz: consumam-me. Ao longo do programa, o clímax do 

conflito é materializado pela demissão de um candidato. A exceção ocorre nos últimos 

episódios de cada temporada, quando alguém é contratado. Mas, há nessa diferença de 

estratégia, uma ligação a partir do trabalho idealizado. Toda a disputa se dá em razão da 

possibilidade de trabalhar para Justus ou Dória. Há um prêmio em dinheiro generoso. 

Contudo, o discurso de todos os universitários, antes e durante o programa, é que trabalhar 

para e com eles torna-se um “sonho de consumo”, algo que pode mudar a vida, que pode dar 

muita experiência. A demissão acaba com essa possibilidade e a contratação realiza o sonho. 

Essa idealização também está presente na forma como as marcas (e trabalhar para elas) se 

apresentam. Finalmente, a morte midiática, advinda com a demissão, e que implica no fim do 

consumo das marcas, das materialidades e do trabalho idealizado, impede também a 

divulgação de si como mercadoria desejável (BAUMAN, 2008, p.22). Enquanto personagem 

no Aprendiz, o participante está ali se oferecendo ao consumo midiático. Sua saída do 

programa determina seu fim.  

Marcas: As marcas são também protagonistas presentes no Aprendiz. Elas 

estabelecem o roteiro, pois é em torno delas que as tarefas ocorrem. Todos os discursos do 

trabalho estão submetidos a elas, posto que, as prescrições e características do trabalho 

corporativo sempre são referenciadas a partir delas. Em outras palavras, as atitudes do sujeito-

trabalhador somente são válidas se respeitarem a marca, promoverem a marca, trouxerem 
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resultados, materiais e imateriais, à marca. Não só os líderes, mas também os trabalhadores 

incorporam o discurso da marca de forma naturalizada, razão pela qual ela ganha capilaridade 

social. Os sujeitos, ao se deslocarem no espaço social, carregam a marca e seu discurso. No 

Aprendiz Universitário, a marca também estrutura relações sociais, conecta pessoas e 

instituições, cria valores e comportamentos sociais. Finalmente, o discurso da marca promove 

o desejo de que seja consumida, seja como conceito, seja como o lugar de um trabalho 

idealizado. 

 

Trabalho 

Líderes: O programa constrói um estigma mítico, dogmático, uma aura, em torno dos 

líderes, representados por seus apresentadores. Estão separados, por seu poder e aura, dos 

demais sujeitos. São líderes que sabem tudo, estão presentes em todos os lugares e podem 

tudo. Onisciência, onipresença e onipotência. Possuem poder para dar ou restringir a 

liberdade. Têm poder de vida e morte. São impiedosos e cruéis em seus julgamentos, mas 

também podem dar oportunidades, o que é visto como benevolência. Usam de ironias e 

deboches, sem se preocuparem com os sujeitos. Não erram e possuem o conhecimento do 

bem e do mal, que é distribuído aos sujeitos de maneira professoral e generosa. Há um ethos 

religioso nos discursos em torno do líder. Suas funções, de acordo com Propp, alternam-se 

entre o rei, o doador, o mediador e o herói. 

Prescrições para o sujeito-trabalhador: Há um imperativo de performance que pesa 

sobre o sujeito-trabalhador. Ele deve perseguir o sucesso a qualquer custo, a fim de evitar o 

grande tabu do fracasso. O fracasso envergonha, razão pela qual ele exclui o sujeito. Para 

tanto, ele deve se equilibrar numa linha tênue que separa o individualismo, que sempre terá 

prioridade, da habilidade para trabalhar em equipe. Essa habilidade exige sensibilidade para 

saber ouvir e compreender o outro, mas sempre com o distanciamento necessário para que o 

eu tenha prevalência. E isso, por uma razão: O bom desempenho pode ser construído em 

equipe, mas o fracasso exige individuação. Pode-se ganhar como equipe, mas sempre se perde 

como sujeito. A responsabilidade pela construção do desempenho que leva ao sucesso, com 

todo o suporte de conhecimento, as mais diversas habilidades e competências, sempre é do 

sujeito. Ele deve ser um gestor competente de si, como de um empreendimento que é avaliado 

pela performance. Por conseguinte, muitas vezes, em nome dessa responsabilidade, ele poderá 

ignorar valores, relacionamentos, sentimentos de respeito e solidariedade, pois ele será 

julgado pelos seus resultados, não pela forma como trata o outro.   
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Conflitos: Os conflitos são vistos como parte do processo e através deles será 

possível identificar aqueles que estão dispostos a sujeitar-se a essa lógica. Por essa razão, os 

líderes instigam e legitimam o conflito como instrumentos de gestão. No Aprendiz 

Universitário, o uso da gramática audiovisual, através de música marcial e de suspense, uso de 

efeitos sonoros e enquadramentos de câmera, cenas em alta velocidade, falas dos personagens, 

a vitória e a derrota, nos remetem às cenas de lutas e combates, marcando também o ethos 

bélico do programa.  

Representações e realidade: Todos os discursos presentes no Aprendiz, no entanto, 

são avalizados por todos aqueles que participam do programa. Todos os punidos, os 

excluídos, os líderes, os conselheiros, os executivos validam as ações, mesmo aquelas menos 

éticas, como ações necessárias e pertinentes. Todos os demitidos em seus depoimentos finais, 

muitos em lágrimas, afirmam ter-se tratado da “grande experiência de suas vidas”. Não 

obstante a ironia, os deboches, as artimanhas, as acusações, os conflitos, as trocas de 

acusações e traições, eles saem do programa certos de que estão preparados para a vida. A 

representação torna-se real. Os discursos do trabalho naturalizam-se e espraiam-se.  

 

Para concluir, o Aprendiz Universitário, em suas duas temporadas, permite 

claramente perceber a representação do trabalho na intersecção comunicação – consumo. 

Evidencia-se certa subversão na versão brasileira, em relação à americana. Contudo, podemos 

concluir que sua representação, ainda que na sociedade contemporânea, tão espetacular, 

revestida de múltiplas facetas, revela um trabalho marcado pela lógica neoliberal, em que ser 

competitivo é questão de sobrevivência, onde o ideal de “sucesso” premia aqueles que se 

ajustam a esta lógica, às culturas corporativas, muitas vezes demonstrando-se submissão aos 

poderes, concordância com métodos de intimidação, de desvalorização do ser humano que 

"ousa" falhar, de despudor em relação a questões como respeito ao outro, fraternidade, 

convivência saudável e produtiva. Identifica-se também a supremacia da marca, dos 

resultados e da confluência dos discursos organizados e orientados pelas grandes corporações. 

Possibilita ainda afirmar o poder fortemente identificado por líderes com uma aura mítica, 

quase religiosa, com voz de especialistas, que se apropria de todos esses discursos e que os 

dissemina, criando uma cadeia interminável, que se reproduz em cada participante, e que 

transformado em espetáculo televisivo, adquire caráter pedagógico, fazendo de cada 

espectador um potencial aprendiz.  
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Registro dos endereços eletrônicos dos episódios analisados 

Aprendiz Universitário 6  

 

01º Episódio  

http://www.youtube.com/watch?v=gJYCbdp8nE8&feature=PlayList&p=E80E1D8DF3FCBB

FD&playnext_from=PL&index=1&playnext=2 

http://www.youtube.com/watch?v=H5kv9n3ygyE 

http://www.youtube.com/watch?v=uu2cCornj6s 

http://www.youtube.com/watch?v=SoSdFH1fT2A 

http://www.youtube.com/watch?v=lWQWPyT4ucM 

http://www.youtube.com/watch?v=Y0SEUBhvaV0 

http://www.youtube.com/watch?v=J0m7EvWVHRI 

 

09º Episódio   

http://www.youtube.com/watch?v=5XhwNNFckPM 

http://www.youtube.com/watch?v=fNgXzbLXDH4 

http://www.youtube.com/watch?v=FdzwZ_IcYOg&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=gJYCbdp8nE8&feature=PlayList&p=E80E1D8DF3FCBBFD&playnext_from=PL&index=1&playnext=2
http://www.youtube.com/watch?v=gJYCbdp8nE8&feature=PlayList&p=E80E1D8DF3FCBBFD&playnext_from=PL&index=1&playnext=2
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http://www.youtube.com/watch?v=5XhwNNFckPM
http://www.youtube.com/watch?v=fNgXzbLXDH4
http://www.youtube.com/watch?v=FdzwZ_IcYOg&feature=related
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http://www.youtube.com/watch?v=iVKQoanKTeA&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=GhHYsTvPWdY&feature=related 

 

FINAL - 15º Episódio  

http://www.youtube.com/watch?v=Q0M-YjVYaoA&NR=1 

http://www.youtube.com/watch?v=euz0MDXeKOk&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=OEnECfwStfY&NR=1 

http://www.youtube.com/watch?v=jjeGgRAITds&NR=1 

http://www.youtube.com/watch?v=vZiPD-eC2ys&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=fnczVrCswkI&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=Mx1VX9s_vAs&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=H8RoBHKeMYg 

http://www.youtube.com/watch?v=j-3X5WZslhk&feature=related 

 

Aprendiz Universitário 7  

  

01º Episódio  

http://www.youtube.com/watch?v=Ar98VqYeKfQ 

http://www.youtube.com/watch?v=18cmFnBcHHM 

http://www.youtube.com/watch?v=g6UiFN_-ZFY 

http://www.youtube.com/watch?v=Rv3uee0r-Lw 

http://www.youtube.com/watch?v=k1vpFsByZno 

http://www.youtube.com/watch?v=BsrIWpaDbqg 

 

10º Episódio  

http://www.youtube.com/watch?v=In-UyMyqg6M 

http://www.youtube.com/watch?v=Z-eRDHLhwnc 

http://www.youtube.com/watch?v=gwYax9ljp1w 

http://www.youtube.com/watch?v=9FozbdKiMHg 

http://www.youtube.com/watch?v=4aPHL4HwiME 

 

FINAL- 16º Episódio  

http://www.youtube.com/watch?v=UVPH3sLxro4 

http://www.youtube.com/watch?v=8m0U0jad5qs 

http://www.youtube.com/watch?v=ZeYlyhWwaxE 

http://www.youtube.com/watch?v=LgRL0SINlrU 

http://www.youtube.com/watch?v=Zuhl07-EupY 

http://www.youtube.com/watch?v=1DnYRVU4iMQ 

http://www.youtube.com/watch?v=Ery5PdFYosY 

http://www.youtube.com/watch?v=G3u35sZw1OQ 

http://www.youtube.com/watch?v=F-NrUFH13Qs 

http://www.youtube.com/watch?v=xfScaCZV6Gs 

http://www.youtube.com/watch?v=FpSHVQDj_qs 

http://www.youtube.com/watch?v=CHWoVtbharU 
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http://www.youtube.com/watch?v=xfScaCZV6Gs
http://www.youtube.com/watch?v=FpSHVQDj_qs
http://www.youtube.com/watch?v=CHWoVtbharU
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8 ANEXOS 

Anexo A– Classificação de Planos/enquadramentos/ efeitos sonoros 

• Enquadramento: é a imagem vista dentro da “moldura” representada pelos limites da 

captação da câmera; 

•Plano geral: enquadramento mais distanciado em relação ao objeto, capta a imagem da 

cena como um todo;  

• Plano de conjunto: um pouco mais fechado que o plano geral, capta a cena com seus 

atores, e parte do cenário que os envolve;  

• Plano americano: enquadramento da figura humana, da altura dos joelhos para cima;  

• Plano médio: enquadramento do corpo humano, da cintura para cima;  

• Close: o elemento é focalizado de maneira a preencher todo o quadro. Por exemplo, no 

caso da figura humana, inclui apenas seus ombros e a cabeça, valorizando a expressão 

do ator. Também pode enquadrar partes do corpo, ou um objeto visto de maneira 

próxima. É chamado de superclose ou plano de detalhe, quando uma pequena parte do 

objeto é explorada, ou, por exemplo, somente se vê o olho de um ator – o foco se fecha 

em grau extremo;  

• Plongée: ângulo do plano, com a câmera focalizando a cena de cima para baixo;  

• Contra-plongée: ângulo do plano, com a câmera focalizando a cena de baixo para cima;  

• Fade-out: efeito de imagem utilizado para escurecer a tela (fade-out para preto) ou para 

clarear (fade-out para branco);  

• Fade-in: efeito utilizado na transição para a exposição “normal” de uma imagem, saindo 

da tela escura (fade-in do preto) ou da tela toda branca (fade-in do branco);  

• Slow-motion: efeito de imagem em ritmo lento, com ação desacelerada;  

• Lettering: legendas, efeitos gráficos, letras e símbolos inseridos na tela, incluindo a 

presença do logotipo, em sua parte verbal (nome e slogan) e nos símbolos relacionados 

à marca.  

• Áudio: a parte sonora dos filmes;  

• Locução em off: voz que dialoga com a ação do filme, emitida por um locutor, ou mesmo 

por um personagem, que fala sem estar na cena, em imagem que corresponda à emissão 

da voz;  

• Trilha / Trilha musical: a música instrumental ou o jingle que reveste sonoramente as 

imagens em destaque, ou que sirva de pano de fundo para a ação, pontuando as cenas.  
Fonte: Extraído de CASAQUI, Vander. Ethos publicitário: As estratégias comunicacionais do capital financeiro 

na negociação simbólica com seu público-alvo. Tomo I, p. 128-129. 2004. Tese (Doutorado em Comunicação) - 

Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

Anexo B – Lista das 31 funções de Propp 

I. Um dos membros da família sai de casa (definição: afastamento);  

II. Impõe-se ao herói uma proibição (definição: proibição);  

III. A proibição é transgredida (definição: transgressão); 

 IV. O antagonista procura obter uma informação (definição: interrogatório);  

V. O antagonista recebe informações sobre a sua vítima (definição: informação);  

VI. O antagonista tenta ludibriar sua vítima para apoderar-se dela ou de seus bens (definição: 

ardil): 
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VII. A vítima se deixa enganar, ajudando assim, involuntariamente, seu inimigo (definição: 

cumplicidade);  

VIII. O antagonista causa dano ou prejuízo a um dos membros da família (definição: dano);  

VIII-A. Falta alguma      coisa     a um     membro       da família,      ele deseja obter       algo 

(definição: carência);  

IX. É divulgada a notícia do dano ou da carência, faz-se um pedido ao herói ou lhe é dada 

uma ordem, mandam-no embora ou deixam-no ir (definição: mediação, momento de 

conexão);  

X. O herói-buscador aceita ou decide, reagir (definição: início da reação); 

XI. O herói deixa a casa (definição: partida); 

XII. O herói é submetido a uma prova; a um questionário; a um ataque etc., que o preparam 

para receber um meio ou um auxiliar mágico (definição: primeira função do doador); 

XIII. O herói reage diante das ações do futuro doador (definição: reação do herói);  

XIV. O meio mágico passa às mãos do herói (definição: fornecimento - recepção do meio 

mágico);  

XV. O herói é transportado, levado ou conduzido ao lugar onde se encontra o objeto que 

procura (definição: deslocamento no espaço entre dois reinos, viagem com um guia);  

XVI. O herói e seu antagonista se defrontam em combate direto (definição: combate);  

XVII. O herói é marcado (definição: marca, estigma); 

XVIII. O antagonista é vencido (definição: vitória);  

XIX. O dano inicial ou a carência são reparados (definição: reparação de dano ou carência);  

XX. Regresso do herói (definição: regresso);  

XXII. O Herói é salvo da perseguição (definição: salvamento, resgate);  

XXIII. O herói chega incógnito à sua casa ou a outro país (definição: chegada incógnito);  

XXIV. Um falso herói apresenta pretensões infundadas (definição: pretensões infundadas);  

XXV. É proposta ao herói uma tarefa difícil (definição: tarefa difícil);  

XXVI. A tarefa é realizada (definição: realização);  

XXVII. O herói é reconhecido (definição: reconhecimento);  

XXVIII. O falso herói ou antagonista ou malfeitor é desmascarado (definição: 

desmascaramento);  

XXIX. O herói recebe nova aparência (definição: transfiguração); 

XXX. O inimigo é castigado (definição: castigo, punição);  

XXXI. O herói se casa e sobe ao trono (definição: casamento);  

Fonte: Extraído pelo autor de PROPP, 2010.  
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Anexo C – Papéis e funções dos personagens de Propp 

Papéis Funções 

Antagonista ou malfeitor Dano, combate, perseguição. 

Doador ou provedor Transmissão do objeto mágico, fornecimento do 

objeto mágico. Submete o herói a provas que o 

preparam para receber um meio ou auxiliar mágico. 

Auxiliar Deslocamento do herói no espaço; reparação do 

dano ou da carência, salvamento, resolução de 

tarefas difíceis; transfiguração do herói. 

Princesa (ou personagem 

procurado) e seu pai
73

 

Proposição de tarefas difíceis, imposição de um 

estigma; desmascaramento; reconhecimento; 

castigo; casamento.  

Mandante Envio do herói. 

Herói Partida para realizar a procura; reação perante a 

exigência do doador; casamento ou assunção ao 

trono; 

Falso herói Partida para realizar a procura; reação perante a 

exigência do doador; pretensões enganosas. 

Fonte: Extraído pelo autor de PROPP, 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

73
 A diferença entre a princesa e o pai é imprecisa, de acordo com Propp. Mas, geralmente o pai está associado à 

proposição de tarefas difíceis e com certa hostilidade em relação ao pretendente de sua filha. Também é o 

responsável pela aplicação de castigos. 
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9 APÊNDICES 

Apêndice A – Funções de Propp X ocorrências no Aprendiz 

Funções de Propp Ocorrência no Aprendiz 

Proposição de tarefas difíceis; 

 ou submissão a uma prova ou a um 

questionário 

Tarefas são propostas aos participantes 

Envio do herói Em breefing na sala de reunião o 

representante e o apresentador dão as 

informações necessárias para a realização 

das tarefas 

Partida para realizar a procura Ambas as equipes saem para executar as 

tarefas 

Combate (ou também segundo Propp, 

competição entre o herói e o antagonista). 

Não basta realizar, é preciso superar o 

concorrente; 

Resolução de tarefas difíceis As equipes executam as tarefas 

O antagonista é vencido Uma equipe é aclamada vencedora e outra 

perdedora 

Reconhecimento A equipe vencedora é aclamada face ao 

seu resultado melhor 

Desmascaramento A equipe perdedora é criticada por seu 

resultado 

Recebimento da recompensa (casamento 

ou assunção ao trono) 

A equipe vencedora recebe e frui do seu 

prêmio 

Castigo ou punição Um dos participantes é excluído do 

programa Aprendiz. 

Fonte: Adaptado pelo autor de PROPP, 2010.  

 

 

 

 Apêndice B – Correlação funções X papéis presentes no Aprendiz 

Funções de Propp Papel identificado com a função 

Proposição de tarefas difíceis 

Submissão a uma prova ou a um 

Princesa ou pai (rei);  

Doador 
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questionário 

Envio do herói Mandante 

Partida para realizar a procura Herói 

Combate (ou também segundo Propp, 

competição entre o herói e o antagonista). 

Herói e antagonista 

Resolução de tarefas difíceis Herói 

O antagonista é vencido Antagonista 

Reconhecimento Princesa ou pai (rei) 

Desmascaramento Princesa ou pai (rei) 

Recebimento da recompensa (casamento 

ou assunção ao trono) 

Herói 

Castigo ou punição Antagonista 

Fonte: Adaptado pelo autor de PROPP, 2010.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Apêndice C– Candidatos da 6ª temporada 

Candidato 

(a) 

Curso/ ocupação 

profissional. 

Idade Por que se 

candidatou? 

Estratégia para 

vencer 

Resultado 

Álvaro da 

Costa 

Batista 

Guedes 

Cursa Psicologia 

UFRN/RN 

22 pelo prêmio, pela 

visibilidade 

profissional, além 

da experiência 

pessoal. 

ser eu mesmo e, 

em hipótese 

alguma, vender a 

alma 

Demitido 

no 

episódio 9 

Ana Paula 

Siebert  

Direito - Univ. 

Regional 

Blumenau/SC- 

Trabalha como 

Auxiliar 

administrativa. 

21 para criar novas 

oportunidades na 

minha vida e 

obter experiência. 

vou utilizar todo 

o meu potencial 

para encarar os 

desafios e 

superá-los com 

tranquilidade. 

Demitida 

no 

episódio 

13 
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Carla 

Stapani 

Ruas 

Publicidade e 

Propaganda - 

Univ. Cat. Dom 

Bosco. Trabalha 

como redatora de 

publicidade em 

agência de 

comunicação. 

20 para ter o 

reconhecimento 

que eu mereço 

profissionalmente

. 

máximo de 

dedicação e 

competência. 

Demitido 

no 

episódio 1 

Lucas 

Dobner 

Broch  

Cursa 

Administração - 

PUC/ RS. 

Trabalha como 

vendedor em 

agência de 

turismo. 

20 pela visibilidade 

que vai me dar e 

pela experiência. 

 ter um convívio 

bom com os 

participantes e 

dar o melhor de 

mim nas provas. 

Demitido 

no 

episódio 7 

Mariana de 

Sousa 

Marinho  

Ciências da 

Computação – 

UFF/RJ. Trabalha 

como estagiária 

em empresa de 

transporte. 

21 eu queria um 

desafio e também 

vi uma 

oportunidade de 

iniciar a minha 

carreira. 

vou dar o melhor 

de mim em todas 

as tarefas. 

Demitido 

do 

episódio 

12 

Pedro 

Amatti 

Ferrari   

Comunicação 

Social – 

ESPM/SP. 

Trabalha como 

auxiliar de 

desenvolvimento 

de projetos em 

uma malharia 

20 Porque se 

inscreveu no 

programa: porque 

eu assisto desde a 

primeira 

temporada e 

achei uma 

oportunidade 

interessante. 

ser eu mesmo. Demitido 

no 

episódio 3 
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Raissa de 

Castro 

Alves  

Comércio 

Exterior – 

UNIFOR/CE 

18 Porque se 

inscreveu no 

programa: porque 

eu vi o programa 

como um desafio 

e como uma 

oportunidade de 

crescimento 

pessoal e 

profissional. 

agir com ética e 

dentro dos meus 

princípios, com 

bom 

planejamento e 

uma ótima 

execução. 

Demitido 

no 

episódio 1 

Rebeca de 

Matos 

Romero 

Jornalismo - 

Univ. Católica 

Goiás/MT. 

Trabalha como 

agenciadora em 

uma empresa de 

turismo 

21 sempre gostei de 

comunicação e 

esta é uma ótima 

oportunidade 

para minha 

carreira 

profissional. 

usar do meu 

equilíbrio 

emocional e da 

minha 

personalidade de 

liderança para 

ganhar. 

Demitida 

no 

episódio 

10 

Rutênio 

Nogueira de 

Almeida 

Segundo  

Negócios 

Imobiliários - 

Universidade 

Castelo Branco e 

Direito Centro 

Universitário de 

João Pessoa/PB 

23 em busca de 

oportunidade e 

crescimento 

pessoal. 

dar o melhor de 

mim. 

Demitido 

no 

episódio 6 

Guilherme 

Aragão 

Bessa do 

Sacramento

  

Cursa 

Comunicação 

Social – Unisanta, 

Santos/SP.  

21 porque eu tenho 

capacidade de 

vencer o 

programa e ser 

um bom 

estagiário. 

ser eu mesmo. Demitido 

no 

episódio 1 

João Luiz 

de Camargo 

Granja  

Direito - USP e 

Relações 

internacionais- 

25 é uma 

oportunidade 

única na vida. 

ser genuíno, 

ouvir as pessoas 

ao redor e traçar 

Demitido 

no 

episódio 5 
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PUC/SP. objetivos 

próximos. 

Karina 

Ribeiro  

Cursa Jornalismo 

– Mackenzie/SP. 

Trabalha como 

estagiária de 

produção na TV 

Mackenzie. 

25 eu tive um 

incentivo muito 

forte de uma 

pessoa que 

trabalha comigo e 

me inscrevi 

também por 

admiração ao 

Roberto e pela 

oportunidade de 

trabalho. 

vou usar a minha 

espontaneidade e 

a força de 

trabalho para 

conseguir o que 

eu quero e os 

bons resultados 

dentro do 

programa. 

Demitida 

na Final 

Marina 

Vasques de 

Oliveira 

Erthal  

Cursa Publicidade 

e Propaganda – 

UFMT/MT. É 

estagiária de 

criação em 

empresa. 

20 considero uma 

oportunidade 

única e vou 

agarrar com todas 

as forças. 

Fazer o meu 

melhor, provar 

do que eu sou 

capaz e alcançar 

o prêmio com 

merecimento. 

Contratad

a 

Maytê de 

Carvalho 

Soares  

Cursa Publicidade 

e Propaganda – 

ESPM/SP. 

18 porque eu 

gostaria de 

alcançar o 

sucesso 

profissional 

ser eu mesma. Demitida 

no 

episódio 

11 

Rafael 

Martins 

Pereira  

Administração – 

FGV/ SP. 

23 recebi um e-mail 

do meu irmão 

com o link da 

inscrição e 

resolvi tentar. 

mostrar quem eu 

sou e o que eu 

sei fazer. 

Demitido 

no 

episódio 8 

Rodrigo 

Prates 

Carraresi  

Comunicação 

Social (?). É 

estagiário de 

controle e gestão 

22 para ganhar. observar e agir. Demitido 

do 

episódio 

12 
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de web em uma 

empresa de 

telecomunicações

. 

Stephanie 

Paris 

Vilhagra  

Administração – 

FUCAPE/ES. É 

estagiária 

operadora de 

financiamento de 

veículos. 

20 pela vaga de 

trainne. 

ser sincera e 

mostrar 

profissionalismo

. 

Demitida 

no 

episódio 

14 

Taila Maitê 

Ueoka  

Administração - 

Faculdade 

Pitágoras/PR. 

Trabalha como 

auxiliar de 

administração. 

20 porque eu vi 

nesta 

oportunidade 

uma forma de 

mostrar meu 

potencial e 

estruturar minha 

carreira 

profissional. 

ser eu mesma e 

saber avaliar 

cada situação 

para saber como 

agir. 

Demitida 

no 

episódio 4 

Fonte: autor – adaptado de Revista Caras – Disponível em http://caras.uol.com.br/noticia/conheca-os-

participantes-de-o-aprendiz-6#image0 – acesso em 24/11/2011 

 

 

 

Apêndice D– Quadro de participantes da 7ª temporada 

Candidato Curso e ocupação 

profissional. 

Idade Resultado 

Samara Schuch Bueno Direito - PUC/ RS 21 Contratada 

Rodrigo Solano Santos  Jornalismo - Fac. Mauricio 

de Nassau/ PE.  Trabalha 

como consultor de vendas 

20 Demitido na 

Final 

Gabriela Gaspari da Costa  Administração - 

UNIFAE/SP. Auxiliar de 

escritório, professora de 

inglês e vendedora de 

22 Demitida no 

episódio 14 

http://caras.uol.com.br/noticia/conheca-os-participantes-de-o-aprendiz-6#image0
http://caras.uol.com.br/noticia/conheca-os-participantes-de-o-aprendiz-6#image0
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cursos de inglês e 

intercâmbio na América 

Idiomas São José da Boa 

Vista.  

Caio Delforno de Carvalho  Engenharia química-

UNICAMP/SP 

20 Demitido no 

episódio 13 

Ramon Ronê Duarte de 

Carvalho  

Engenharia de produção - 

UFRJ/RJ 

20 Demitido no 

episódio 12 

Nathália Régia Tiburtino da 

Silva  

Jornalismo - Mackenzie/ 

SP. Estagiária de 

Assessoria de imprensa da 

Secretaria Municipal da 

Saúde. 

20 Demitida no 

episódio 11 

Alessandra Silveira Silva  Publicidade e Propaganda - 

FECAP/SP. Gerente de 

Negócios na Rodobens 

Consórcio / CitiBank. 

22 Demitida no 

episódio 10 

Danny Jozsef  Administração - USP/SP. 

Gerente de RH na FEA-

Junior-USP. 

18 Demitido no 

episódio 9 

Rodrigo Neujahr Spohr  Relações Internacionais - 

UFRS/RS. Realiza trabalho 

voluntário na AIESEC na 

área de Relações Externas. 

22 Demitido no 

episódio 8 

Aimée Isabella de Souza 

Mendes 

Direito - 

UNICURITIBA/PR. 

Representante comercial da 

Diretriz Empreendimentos. 

19 Demitida no 

episódio 7 

Conrado Almeida de 

Alcântara  

Publicidade e Propaganda - 

UNIP/SP. Monitor de 

Informática da Prefeitura 

Municipal de Mogi Guaçu 

24 Demitido no 

episódio 5 

Natália Bueno Amador Nohra  Jornalismo - FMU/SP. 22 Demitida no 
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Autônoma em eventos e 

comerciais de moda e 

publicidade.  

episódio 4 

Pan Chenxiang  Engenharia elétrica - 

UFRJ/SP 

21 Demitido no 

episódio 3 

Marília Cristina Bonízio  Ciências Contábeis - 

USP/SP.  Analista Sênior 

de suporte Agroindustrial e 

Implantadora Agrícola, 

CNBR/Softfacil. 

25 Demitido no 

episódio 2 

Ailton Alves Pereira Junior  Direito - Univ. Tiradentes/ 

SE. 

27 Demitido no 

episódio 2 

Renata de Oliveira Bacha Publicidade e Propaganda - 

FACAMP- MG. Estagiária 

de Direção de Arte na 

Agência FACAMP. 

20 Demitida no 

episódio 1 

Fonte autor – a partir das informações do site oficial do programa e outros. Acesso em 17/11/2011 

 http://entretenimento.r7.com/aprendiz-universitario/ 

http://entretenimento.r7.com/famosos-e-tv/noticias/veja-o-perfil-da-finalista-samara-schuch-bueno-de-aprendiz-

universitario-20100607.html 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aprendiz_Universit%C3%A1rio#Candidatos 

 

 

Apêndice E – Tradução da letra da música tema do Aprendiz 

For the love of Money, da Banda O’Jays. 

Ano de gravação: 1973 

 

Dinheiro, dinheiro, dinheiro, dinheiro, dinheiro 

Dinheiro, dinheiro, dinheiro, dinheiro, dinheiro 

Dinheiro, dinheiro, dinheiro, dinheiro, dinheiro 

 

Algumas pessoas tem que tê-lo 

Algumas pessoas realmente necessitam dele 

Ouçam-me, vocês! Fazem coisas 

Fazem coisas, fazem coisas más com ele 

Você quer fazer coisas, fazer coisas 

Fazer coisas, coisas boas com ele 

Falando em grana, dinheiro, dinheiro 

Falando em grana, dinheiro 

Cédulas de dólares, pessoal! 

http://entretenimento.r7.com/aprendiz-universitario/
http://entretenimento.r7.com/famosos-e-tv/noticias/veja-o-perfil-da-finalista-samara-schuch-bueno-de-aprendiz-universitario-20100607.html
http://entretenimento.r7.com/famosos-e-tv/noticias/veja-o-perfil-da-finalista-samara-schuch-bueno-de-aprendiz-universitario-20100607.html
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aprendiz_Universit%C3%A1rio#Candidatos
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Por amor ao dinheiro 

Pessoas assaltarão suas próprias mães 

Por amor ao dinheiro 

Pessoas roubarão de seus próprios irmãos 

Por amor ao dinheiro 

Pessoas não podem nem andar nas ruas 

 

Porque elas nunca sabem, 

Quem nesse mundo brigará 

Por aquela fina, malvada, malvada verdinha 

Dólar todo poderoso, dinheiro. 

 

Por amor ao dinheiro 

Pessoas mentirão, Senhor, elas enganarão 

Por amor ao dinheiro 

Pessoas não ligam para quem elas machucam ou batem 

Por amor ao dinheiro 

Uma mulher venderá seu precioso corpo 

Por um pequeno pedaço de papel 

Que carrega muito peso 

Chama-se: fina, malvada, malvada verdinha 

 

Dólar todo poderoso 

 

Eu sei que o dinheiro é a raiz de todo o mal 

Faz coisas engraçadas para algumas pessoas 

Dê-me 5 centavos, meu irmão, você pode economizar 10 centavos 

Dinheiro pode deixar algumas pessoas loucas 

 

Tenho que tê-lo, realmente necessito dele 

Quantas coisas que escutei você dizer 

Algumas pessoas realmente necessitam dele 

Quantas coisas que escutei você dizer 

Tenho que tê-lo, realmente necessito dele 

Quantas coisas que escutei você dizer 

Encurvar-se, encurvar-se, uma mulher encurvar-se-á 

Por amor ao dinheiro 

Tudo por amor ao dinheiro 

Não deixe, não deixe, não deixe o dinheiro te doutrinar 

Por amor ao dinheiro 

Dinheiro pode mudar as pessoas às vezes 

Não deixe, não deixe, não deixe o dinheiro te enganar 

Dinheiro pode enganar as pessoas às vezes 

Gente, não deixe o dinheiro, não deixe o dinheiro mudar vocês 

Ele continuará mudando, mudando você de ideia 

 

 


