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RESUMO 

Nosso objeto compreende o consumo de bens na telenovela brasileira e a apropriação de tais práticas 

por estudantes (do CIEJA Aluna Jéssica Nunes Herculano e do EJA Escola Estadual Prof. Antônio 

Alves Cruz), consumidores deste produto cultural midiático. Desenvolvemos nossa dissertação 

apoiados em três vértices – Comunicação, Educação e Consumo – sendo que, nas Ciências da 

Comunicação, colocamos nosso objeto à luz dos Estudos de Recepção, da Teoria das Mediações, e 

dos estudos realizados sobre a telenovela no Brasil. Respaldados por estes focos, analisamos a 

telenovela Passione, de Silvio de Abreu, levada ao ar em horário nobre, no período de 17 de maio de 

2010 a 14 de janeiro de 2011. Para conduzir nossa reflexão, a título de delimitação, elegemos a 

personagem Clô, para quem, ao longo do enredo, as práticas de consumo representaram uma 

possibilidade de constituição de identidade e de pertencimento a um novo grupo social. Levamos 

trechos de cenas dessa personagem a estudantes de duas escolas públicas paulistanas, com o objetivo 

de compreender como as práticas de consumo eram apropriadas e ressignificadas. Para conduzir 

nossa pesquisa, optamos pela adoção de uma estratégia multimetodológica, que compreende 

abordagens quantitativas e qualitativas, pesquisas documental, bibliográfica e empírica, aplicação de 

mapa de consumo cultural e técnicas de grupo de discussão e entrevistas em profundidade. Para 

tratamento dos materiais, optamos pela utilização da Análise do Discurso de Linha Francesa (ADF). 

Como referencial teórico, recorremos a autores como, por exemplo, Adilson O. Citelli, Ana Carolina 

Escosteguy, Baron Isherwood, Don Slater, Eni Orlandi, Guillermo Orozco Gómez, Itânia Gomes, 

Jesús Martín-Barbero, Luís Henrique Alonso, Maria Aparecida Baccega, Maria do Rosário Gregolin, 

Maria Immacolata Vassallo de Lopes, Mary Douglas, Mikhail Bakhtin, Néstor García Canclini, Nilda 

Jacks. 

Palavras-chave: Comunicação e práticas de consumo; educação; recepção; mediações; telenovela. 



 

 

ABSTRACT 

Our purpose embraces the consumption of goods in the Brazilian soap opera and the appropriation 

of such practices by students (Student Jessica Nunes Herculano from CIEJA and EJA Escola 

Estadual Prof. Antonio Alves Cruz), consumers of such cultural media product. We develop our 

thesis supported by three vertices - Communication, Education and Consumption - while in the 

Communication Sciences, we put our object under the light of Reception Studies,  Mediation 

Theory, and studies performed on the soap opera in Brazil. Backed by these biases, we analyzed the 

soap opera Passione, from Silvio de Abreu, aired in prime time, from May 17, 2010 to January 14, 

2011. To conduct our analysis, by way of definition, we chose the character Clô, who, over the plot, 

the consumption practices represented a possibility to set up an identity and belonging to a new 

social group. We take snippets of scenes from this character to students from two public schools in 

São Paulo, aiming to understand how the consumption practices were appropriate and re-signified. 

To conduct our research, we chose to adopt a multimethodological strategy, which includes 

quantitative and qualitative approaches, documental, bibliographic and empirical researches, 

application a map of cultural consumption and  group discussion techniques and depth interviews. 

For treating the materials, we chose to use the French Line Discourse Analysis (FDA). As theoretical 

benchmark, we turn to authors such as, for example, Adilson O. Citelli, Ana Carolina Escosteguy, 

Baron Isherwood, Don Slater, Eni Orlandi, Guillermo Orozco Gómez, Itânia Gomes, Jesús Martín-

Barbero, Luís Henrique Alonso, Maria Aparecida Baccega, Maria do Rosário Gregolin, Maria 

Immacolata Vassallo de Lopes, Mary Douglas, Mikhail Bakhtin, Néstor García Canclini, Nilda Jacks. 

 

Keywords: Communication and consumption practices; education; reception; mediations; soap 

opera. 
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1 INTRODUÇÃO 

Apoiados em três eixos (Comunicação, Educação e Consumo), refletimos sobre como 

despontam e se desenvolvem as relações de consumo de bens na telenovela brasileira e como tais 

práticas são apropriadas por estudantes, receptores e consumidores desse produto cultural da mídia. 

Na trama das Ciências da Comunicação, situamos este trabalho na Teoria das Mediações e nos 

Estudos de Recepção, ao lado das pesquisas realizadas sobre a telenovela brasileira. A partir dessas 

perspectivas, analisamos a novela Passione, de Silvio de Abreu, veiculada de 17 de maio de 2010 a 14 

de janeiro de 2011, em horário prime pela Rede Globo, voltando nosso olhar para uma personagem, a 

Clô (Clotilde Iolanda Souza e Silva), cuja identidade ancorou-se, em muitos momentos, em práticas 

de consumo para ser aceita em outro grupo social.  

Levamos essa personagem a duas escolas públicas paulistanas – o CIEJA Aluna Jéssica 

Nunes Herculano e o EJA E. E. Prof. Antônio Alves Cruz – localizadas, respectivamente, nos bairros 

Butantã e Pinheiros, para refletirmos também sobre como as práticas de consumo dessa personagem 

eram apropriadas e ressignificadas. Conduzimos, portanto, em nossa dissertação, dois vértices de 

reflexão: (a) o consumo na intraficção como estruturador de identidade; e (b) a recepção de 

Passione, centrando-nos nas práticas de consumo protagonizadas pela personagem Clô, por 

estudantes paulistanos, jovens adultos do ensino fundamental e médio, cuja constituição da 

“palavramundo” deu-se, além de agências tradicionais, antes pelos meios de comunicação e, depois, 

pelo letramento formal. Dessa perspectiva, reconhecemos, sem subordinação, a escola e a mídia 

como agências socializadoras e em permanente disputa pela constituição dos valores dos sujeitos.  

Por meio de entrevistas, também trouxemos a esta dissertação as vozes do autor de Passione, 

Silvio de Abreu, e da atriz Irene Ravache, intérprete de Clô, a fim de trazer a perspectiva da lógica da 

produção ao nosso trabalho, o que ratifica a nossa postura de reconhecer a comunicação como um 

processo. Com a intenção de observarmos a formação discursiva, também analisamos nesta 

dissertação os discursos da mídia, representados aqui pelos posts publicados no Blog das Noveleiras 

sobre a personagem.  

Portanto, com o objetivo de identificar os “fios ideológicos”, reunimos nesta pesquisa os 

discursos de Clô, os discursos de estudantes sobre as práticas de consumo da personagem, os 

discursos da mídia sobre a personagem e os discursos dos produtores sobre a constituição de Clô, 

buscando abranger todo o processo comunicacional. Para realizar esta pesquisa, utilizamos uma 
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estratégia multimetodológica e mesclamos as abordagens quantitativa e qualitativa. Em cada capítulo 

se descortinam uma estratégia e aportes teóricos, como sinalizamos no início de cada um.  

No segundo capítulo discorremos sobre as temáticas Comunicação, Educação e Consumo 

como lentes a partir das quais podemos observar e buscar compreender as transformações da nossa 

sociedade. Ao tecer esta reflexão, preocupamo-nos em nos aproximar do primeiro dos nossos 

objetivos, conhecer as relações entre consumo e identidade na cultura midiática e sua presença no processo 

educacional. Para isso, partimos de uma construção epistemológica, com a intenção de evidenciar 

como nos aproximamos do nosso objeto, quais são as nossas afiliações e em qual direção procuramos 

caminhar. Dividimos o capítulo em três frentes: a primeira, Comunicação, Educação e Consumo; a 

segunda, a relação entre a mídia e a construção do processo educativo; e a terceira, Comunicação, 

Consumo e Relações Sociais. Como metodologia, recorremos principalmente à pesquisa bibliográfica 

nesta etapa. Revisitamos autores estudados nas disciplinas do Programa de Mestrado em 

Comunicação e Práticas de Consumo, recebemos a indicação de outros autores e obras de nossa 

orientadora, além da contribuição de nossa banca de qualificação. Como base de sustentação, 

tangenciamos, em diferentes intensidades, os autores como Adilson O. Citelli, Ana C. Escosteguy, 

Ana Lucia S. Enne, Antonio Bonassa, Arlindo Machado, Baron Isherwood, Collin Campbell, Don 

Slater, Douglas Kellner, Elizara Carolina Marin, Everardo Rocha, Fernando Checa Montúfar, Gisela 

Castro, Guillermo Orozco-Gómez, Isabel Ferin, Ismar de Oliveira Soares, Itânia Gomes, Jesús 

Martín-Barbero, John B. Thompson, Karl Marx, Lívia Barbosa, Lucrécia D’Alessio Ferrara, Luis H. 

Alonso, Maria Aparecida Baccega, Maria do C. Falcão, Maria I. V. de Lopes, Maristela Guimarães 

André, Mary Douglas, Mikhail Bakhtin, Muniz Sodré, Néstor García Canclini, Nilda Jacks, Paulo 

Faria, Pierre Bourdieu, Renato Ortiz, Robert A. White, Roger Silverstone, Rose de Melo Rocha, 

Solange M. C. de Lima, Stuart Hall, Zygmunt Bauman.  

Para o terceiro capítulo, intitulado Televisão e telenovela no cenário brasileiro, buscamos uma 

aproximação do segundo dos nossos objetivos nesta dissertação: refletir o papel da telenovela na 

divulgação de bens a consumir. Assim, desenvolvemos quatro subtítulos. No primeiro subtítulo, 

Televisão além do mau-olhado, endossamos que podemos observar nossa cultura partindo das nossas 

estruturas comunicativas. Na sequência, no tópico A contextualização da televisão na cena brasileira, 

procuramos mostrar a configuração desse meio no País através, principalmente, de informações do 

OBITEL (Observatório Iberoamericano da Ficção Televisiva). Já no subtítulo Telenovela e consumo 

no cenário nacional, transitamos no território da ficcionalidade e propomos a compreensão da 
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telenovela brasileira como um produto cultural transclassista, que parte do nosso cotidiano e tem a 

capacidade de narrar nosso País. Em Discursos de Passione, delimitamos nossa análise ao discurso de 

práticas de consumo de uma personagem dessa telenovela. Como recurso metodológico, nos três 

primeiros tópicos, utilizamos principalmente a pesquisa bibliográfica. Já no quarto subtítulo, após 

pesquisa documental, seleção e transcrição de cenas da personagem Clô, desenvolvemos uma 

categorização empírica e nos pautamos, para tratamento dos dados, na análise de discurso de linha 

francesa (ADF), embasando-nos em categorias teóricas. Para sustentação deste capítulo, voltamo-

nos a autores como Roger Silverstone, Adam Schaff, Eni P. Orlandi, Gercina Ângela B. de Oliveira 

Lima, Germán Rey, Guillermo Orozco-Gómez, Helena H. N. Brandão, Ismail Xavier, Jesús Martín-

Barbero, Jorge Emanuel Cajazeira, José C. Barbieri, Maria Aparecida Baccega, Maria I. V. de Lopes, 

Maria Lourdes Motter, Michel de Certeau, Mikhail Bakhtin, Silvia Helena S. Borelli, Vera da Rocha 

Resende. 

              Traçamos o quanto capítulo – Práticas de consumo na intraficção: apropriação, ressignificação e 

valores dos receptores da telenovela – com a intenção de compreender o último de nossos objetivos, o 

estabelecimento de relações entre o produto cultural telenovela, Passione, com a cotidianidade do seu 

público. Colocamos, nesta etapa da nossa dissertação, lentes nas formações discursivas, procurando 

somar aos discursos da personagem Clô, retratados no capítulo anterior, os discursos de seus 

receptores (estudantes do CIEJA Aluna Jéssica Nunes Herculano e do EJA Escola Estadual Prof. 

Antônio Alves Cruz), os discursos da mídia (representados pelo Blog das Noveleiras), os discursos da 

produção (entrevistas cedidas pelo autor Silvio de Abreu e pela atriz Irene Ravache). Organizamos o 

conteúdo deste capítulo nos seguintes subtítulos: Clô entre estudantes do CIEJA, no qual 

apresentamos as pesquisas quantitativa e qualitativa realizadas com estudantes de duas escolas 

paulistanas e desenvolvemos uma análise comparativa; já em O discurso do Blog das Noveleiras, 

trazemos o que um blog voltado ao produto telenovela abordou sobre a personagem Clô; em Silvio de 

Abreu e Irene Ravache: discursos da lógica de produção, objetivamos compreender as intenções do 

ponto de vista da produção. Assim, neste capítulo entretecemos variados discursos com a intenção de 

observar os “fios ideológicos”. Nesta etapa mesclamos pesquisa documental, bibliográfica, 

quantitativa (questionário de Mapa de Consumo Cultural), qualitativa (os Grupos de Discussão 

realizados entre os estudantes e as entrevistas feitas com o autor Silvio de Abreu e com a atriz Irene 

Ravache), traçamos um estudo comparativo (recepção de Clô pelos estudantes do CIEJA Butantã e 

do EJA Pinheiros) e recorremos à análise de discurso de linha francesa (ADF) para tratamento de 
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dados. Neste capítulo a sustentação ancorou-se em autores como, por exemplo, Adílson O. Citelli, 

Eni P. Orlandi, Helena H. N. Brandão, Itânia M. M. Gomes, Jesús Martín-Barbero, Manolita Correia 

Lima, Maria C. C. Costa, Maria do Rosário Gregolin, Maria I. V. de Lopes, Michel de Certeau, 

Mikhail Bakhtin.  

Nas considerações finais, procuramos alinhavar os principais pontos lançados ao longo dos 

capítulos e nos propomos outros desafios, visto que não temos a pretensão de esgotar este assunto, 

mas sim fomentar o debate e a reflexão contínuos, partindo principalmente dos eixos Comunicação, 

Educação e Práticas de Consumo.  

Na sequência, apresentamos nosso objeto, objetivos e um esquema do plano de nossa 

pesquisa. 

1.1 OBJETO 

Consumo de bens no interior da telenovela Passione (Rede Globo, horário nobre), suas 

relações identitárias com a construção da personagem Clô (Clotilde Souza e Silva) e a recepção desse 

processo pelos estudantes do CIEJA Jéssica Nunes Herculano e do EJA Escola Estadual Prof. 

Antônio Alves Cruz. 

 

1.2 OBJETIVO 

Conduzidos pela relação entre comunicação, educação e consumo, objetivamos tecer uma 

reflexão sobre como despontam e se desenvolvem as relações de consumo de bens na telenovela 

brasileira Passione e como tais práticas são apropriadas pelo público. Para isso, aqui procuramos: 

a) Conhecer as relações entre consumo e identidade na cultura da mídia e sua presença no 

processo educacional;  

b) Refletir sobre a importância da telenovela na divulgação junto ao público de bens a consumir;  

c) Buscar estabelecer as relações deste produto cultural midiático com a cotidianidade desse 

público. 
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1.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Como mencionamos anteriormente, os capítulos desta dissertação exigiram o 

desenvolvimento de procedimentos metodológicos específicos, que detalhamos no início e ao longo 

de cada um deles. De todo modo, julgamos oportuno trazer, na figura 1, uma esquematização de 

como se estruturou nossa pesquisa: 

Mediações: Referencial 
teórico 

Trechos de 
cenas de Clô 

Estudantes 
CIEJA 

Butantã 

Estudantes 
EJA 

Pinheiros 

Blog das 
Noveleiras 

Autor da 
Novela        

Silvio de 
Abreu 

Atriz Irene 
Ravache, 

intérprete 
de Clô 

Classificação: Pesquisa 
bibliográfica 

Pesquisa 
documental 

Pesquisas 
quantitativa e 

qualitativa  

Pesquisas 
quantitativa e 

qualitativa  

Pesquisa 
documental 

Pesquisa 
qualitativa 

Pesquisa 
qualitativa 

Trabalho de 
campo 

Trabalho de 
campo 

Técnica 
quantitativa: 

  Questionário 
mapa de 
consumo 
cultural 
(MCC) 

Questionário 
mapa de 
consumo 
cultural 
(MCC) 

   

Técnica 
qualitativa: 

  Grupo de 
discussão (GD) 

Grupo de 
discussão 

(GD) 

 Entrevista em 
profundidade 

Entrevista 
em 

profundidade 
Tratamento de 
dados: 

Fichamento Edição em 
DVD 

Tabulação do 
MCC 

Tabulação do 
MCC 

Seleção  Transcrição Transcrição 

Transcrição Transcrição 
GD 

Transcrição 
GD 

Transcrição 
posts 

Categorização 
empírica e 

teórica 

Categorização 
empírica 

Categorização 
empírica 

Análise de 
discurso de 

linha francesa 
(ADF) 

Análise de 
discurso de 

linha francesa 
(ADF) 

Análise de 
discurso de 

linha francesa 
(ADF) 

Análise de 
discurso de 

linha 
francesa 
(ADF) 

Análise de 
discurso de 

linha francesa 
(ADF) 

Análise de 
discurso de 

linha francesa 
(ADF) 

Figura 1: Esquematização do plano de pesquisa 1 

 

 

                                                
1 Esquema inspirado na obra de LOPES, M. I. V. de.; BORELLI, Silvia H. S.; RESENDE, Vera da R. Vivendo com a 

telenovela: mediações, recepção, teleficionalidade. São Paulo: Summus Editorial, 2002. 
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2 COMUNICAÇÃO, EDUCAÇÃO E CONSUMO 

Este capítulo se propõe a discorrer sobre as temáticas Comunicação, Educação e Consumo 

como chaves de leitura e compreensão da sociedade em constante transformação. A partir de 

proximidades, tensões e distinções entre estes três eixos, pretendemos contribuir para a compreensão 

de nosso primeiro objetivo: conhecer as relações entre consumo e identidades na cultura midiática e 

sua presença no processo educacional. Para tal, nesta primeira parte de nossa dissertação, 

preocupamo-nos com o delineamento do mapa de nossa travessia, isto é, na construção 

epistemológica, no sentido proposto por Ferrara (2003, p. 55)2, que diz: “a epistemologia de uma 

ciência apresenta os passos seguros que levam a caracterizar não só um objeto científico, mas 

sobretudo os elementos que permitem reconhecê-lo”. Essa opção reflete nossa preocupação em 

evidenciar nossas afiliações e os ajustes do nosso caleidoscópio frente a um sem número de 

possibilidades. Sentimo-nos, como sugere Marin (2006, p. 66)3, na condição de artesãos e com a 

consciência de que no “processo de conhecimento [...] cada problemática demanda observações e 

caminhos diferentes de pesquisa, portanto, exige construções de procedimentos para além dos 

modelos preexistentes”. 

Assim, quando nesta dissertação nos propomos a refletir como despontam e se desenvolvem 

as relações de consumo de bens no interior da telenovela Passione, por meio de uma personagem, 

Clotilde Iolanda Souza e Silva (Clô), e como tais práticas são apropriadas por estudantes (do CIEJA 

Aluna Jéssica Nunes Herculano e do EJA Escola Estadual Prof. Antônio Alves Cruz), consumidores 

deste produto cultural da mídia, enveredamos por certos caminhos, leituras e escolhas que 

procuramos esclarecer a partir de agora, mas com a ciência de que tais perspectivas não se encontram 

encerradas. 

Como sabemos, os discursos teóricos nas ciências se desenvolveram ao longo do tempo, em 

meio a intensa “luta cultural, social e política”, numa tentativa de explicar, refletir ou mesmo criticar o 

contexto de tensão da sociedade de cada época (KELLNER, 2001, p. 32-35)4. Desse prisma, o campo 

                                                
2 FERRARA, Lucrécia D’Alessio. Epistemologia da comunicação: além do sujeito e aquém do objeto. In: LOPES, Maria 

 I. V. (Org). Epistemologia da comunicação. São Paulo: Loyola, 2003. 
3 MARIN, Elizara Carolina. O ofício da pesquisa: processos do fazer. In:  MALDONADO et al. (Orgs.). Metodologias de 

pesquisa em comunicação: olhares, trilhas e processos. Porto Alegre: Sulina, 2006. p. 66. 
4 KELLNER, Douglas. A cultura da mídia – estudos culturais: identidade e política entre o moderno e o pós-moderno. 

Bauru, SP: EDUSC, 2001. p. 32-35. 
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científico pode ser entendido como lentes, a partir das quais se constitui a construção da sociologia 

da ciência. O campo científico também se apresenta como um “espaço de jogo pela luta 

concorrencial pelo monopólio de autoridade científica definida, [...], como capacidade técnica e 

poder político, ou, se quisermos, o monopólio da competência científica” (LOPES, 2006, p. 17-18)5. 

Para a autora, o campo é, portanto, lugar tanto de posição científica como política, envolve uma 

construção dialética de práticas (estratégias) de duplo caráter (científico e político), que por vezes 

servem à manutenção de posições e, outras, à subversão. Dentro desse contexto, de um lado, há 

agentes dominantes voltados para a “manutenção da ordem científica” (2006, p. 17-18) e, de outro, 

agentes dispostos a propor uma transformação, que vai, em geral, de encontro ao interesse 

dominante.  

No jogo do campo científico, identificamos a presença, muitas vezes, de produções dotadas 

de discursos meramente eruditos no lugar de produções efetivamente inovadoras: “o campo 

científico está em permanente ebulição. No mais das vezes trata-se de uma ebulição meramente 

política, sem que se configure algo efetivamente novo no processo da ciência.” (BACCEGA, 1998, p. 

95)6.  

O que está em jogo especificamente nessa luta é o monopólio da autoridade 
científica definida, de maneira inseparável, como capacidade técnica e poder 
social; ou, se quisermos, o monopólio da competência científica, compreendida 
enquanto capacidade de falar e agir legitimamente (isto é, de maneira autorizada e 
com autoridade), que é socialmente outorgada a um agente determinado (ORTIZ, 
1983, p. 122-123)7. 

... becas rubras e arminho, sotainas e capelos dos magistrados e doutores em outros 
tempos, títulos escolares e distinções científicas dos pesquisadores de hoje – essa 
ostentação tão autêntica [...] toda essa ficção social que nada tem de socialmente 
científico. (BOURDIEU, 1983, p. 124)8. 

No entanto, não podemos desconsiderar que as ciências também remetem à revolução. 

Revolução iniciada com o desprendimento das ciências dos campos político e religioso. Essa 

                                                
5 LOPES, M. I. V. O campo da comunicação: sua constituição, desafios e dilemas. Revista Famecos, Porto Alegre, RS, n. 

30, p. 16-30, 2006. Disponível em: <http://pucrs.br/famecos/pos/revfamecos/20/mariaimacolatta.pdf>. Acesso em: 
10 jun. 2010. p. 17-18. 

6 BACCEGA, Maria A. Comunicação e campo científico. In: ______. Comunicação e linguagem: discursos e ciência. São 
Paulo: Moderna, 1998, p. 95. 

7ORTIZ, Renato (Org.). FLORESTAN, Fernandez. (Coord.). Pierre Bourdieu: sociologia. In: O campo científico. São 
Paulo, SP: Ática, 1983. p. 122-123. (Grandes cientistas sociais, 39).   

8 BOURDIEU, Pierre. O campo científico. In: ORTIZ, R. (org.). Pierre Bourdieu. São Paulo: Ática, 1983 (Grandes 
cientistas sociais, 39). p. 124.  
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autonomia resultou em revoluções ordenadas, permanentes (LOPES, 2006, p. 18)9. Rupturas que 

acontecem sob a forma de revoluções contra a ordem científica estabelecida (BOURDIEU, 1983, p. 

142)10.  A tradição, de acordo com Lopes (2006), é colocada em xeque a todo instante visto que há 

uma transformação ininterrupta dos próprios objetos, dada a historicidade e o dinamismo que os 

compreende.  

No campo das ciências da comunicação não foi [é] diferente. Vislumbramos, num 

movimento dialético, na luta para romper com o senso comum, o ápice, o abrandamento e a 

coexistência de teóricos e suas respectivas teorias, proximidades e distâncias entre pensadores e a 

possibilidade de se construir novas reflexões a partir de pontes ou de polarização entre correntes de 

pensamento. Percebemos, ainda, no movimento da constituição das ciências da comunicação, 

interseções necessárias e salutares com outros saberes. As mobilidades de fronteiras nos itinerários 

intelectuais do campo da comunicação foram [são] complexas e variadas. As ciências da 

comunicação têm uma “relação orgânica” com as ciências sociais e, como afirma Baccega,  

... a incorporação das ciências sociais na constituição desse campo se dá num 
processo espiralado de metassignificações, que redundam, obviamente, em novas 
posturas metodológicas, a partir das quais se poderá dar conta não apenas dos hoje 
denominados “estudos de recepção”, mas da efetividade dos processos 
comunicacionais. (BACCEGA, 2007, p. 84)11. 

A Comunicação Social, entendemos e defendemos, não se apresenta como um campo 

estanque, independente e sem conexão com outros saberes. Ao contrário, como Lopes (1997, p. 29-

30)12 nos sinaliza, há a necessidade da Sociologia, da Antropologia, das Ciências Políticas, da 

Psicologia, da Semiótica, entre outras, como disciplinas importantes para as reflexões na Ciência da 

Comunicação13.  

A partir da América Latina, essa movimentação dos limites do campo se traduz em 
um novo modo de relação com e desde as disciplinas sociais, não isento de receios 

                                                
9 LOPES, M. I. V. O campo da comunicação: sua constituição, desafios e dilemas. Revista Famecos, Porto Alegre, RS, n. 

30, p. 16-30,  ago. 2006. Disponível em: <http://pucrs.br/famecos/pos/revfamecos/20/mariaimacolatta.pdf>. Acesso 
em: 10 jun. 2010. p. 18. 

10 ORTIZ, Renato (Org.). FLORESTAN, Fernandez. (Coord.). Pierre Bourdieu: sociologia. In: O campo científico. São 
Paulo, SP: Ática, 1983. p. 122-123. (Grandes cientistas sociais, 39). 

11 BACCEGA, Maria A. Campo da comunicação. In: BARROS FILHO, Clóvis; CASTRO, Gisela. Comunicação e práticas 
de consumo. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 84. 

12 LOPES, M. I. V. Pesquisa em comunicação: formulação de um modelo metodológico. 3. ed. São Paulo: Loyola, 1997. p. 
29-30. 

13 Neste sentido, trazemos aqui, ao Campo da Comunicação, a Educação e o Consumo, sem com isso esboçar qualquer tipo 
de laço de subordinação entre estas variáveis, mas reconhecendo-as como constituintes da trama cultural, como 
detalharemos e demonstraremos adiante. 
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e mal-entendidos [...] é a consciência crescente do estatuto transdisciplinar do 
campo, tornando evidente pela multidimensionalidade dos processos 
comunicativos e sua gravitação a cada dia mais forte em torno de movimentos de 
desterritorialização e hibridações que a modernidade latino-americana produz. 
(MARTÍN-BARBERO, 2004, p. 218-219)14. 

Para Lopes (1997), nas Ciências da Comunicação ocorre também uma diversidade teórica e 

metodológica mostrando um ritmo dinâmico inerente ao próprio campo, evidenciando o seu caráter 

não conclusivo, visto tratar-se de um campo vivo, em desenvolvimento. Essa diversidade é 

proveniente de um processo de transformação científica marcado por rupturas dentro da tradição 

científica (paradigma): 

Diferentes momentos históricos são explicados por diversas teorias devido ao 
processo de transformação do social e ao desenvolvimento histórico da ciência. 
Em outras palavras, a interação entre a historicidade do objeto de estudo das 
Ciências Sociais e os processos de mudança interna dessas ciências é que nos 
ajudam a entender o desenvolvimento de uma ciência e a diversidade dos 
paradigmas teóricos que aí tem lugar. (LOPES, 1997, p. 32)15. 

Pensar a comunicação implica, portanto, entendê-la não como uma área estanque, mas como 

um campo de fronteiras móveis e atravessadas por outros conhecimentos e saberes igualmente 

fundamentais para a construção de uma reflexão de profundidade.  

Lopes (1997) coloca-nos que as teorias subordinam-se a um paradigma teórico (tradição 

científica) que, por sua vez, implica a seleção de problemas, aspectos investigados, métodos e técnicas 

de pesquisa. Como pesquisadores, quando procuramos afiliação a uma corrente ou outra, estamos, na 

realidade, em busca de uma organização ou controle no processo de trabalho científico. E o 

desenvolvimento autônomo da produção de conhecimento não se limita à novidade ou à 

originalidade (embora desejável), mas provém de  

[...] uma unidade do processo científico, através do qual as suas diversas fases e 
níveis sejam solidariamente articulados. (LOPES, 1967, p. 38) 16. 

[...] as teorias sociais não são consumidas passivamente, mas antes, são 
‘importadas’ porque atendem a certas demandas internas [...] As teorias sociais 
importadas acabam por ter uma função legitimadora da produção intelectual 
nacional e uma função cognitiva da realidade. (LOPES, 1997, p. 40)16. 

                                                
14 MARTÍN-BARBERO, Jesús. Oficio de cartógrafo: travessias latino-americanas da comunicação na cultura. São Paulo: 

Loyola, 2004. p. 218-219. 
15 LOPES, M. I. V. Pesquisa em comunicação: formulação de um modelo metodológico. 3. ed. São Paulo: Loyola, 1997. p. 

32. 
16 Idem, p. 40. 
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Neste sentido, nossa dissertação, esclarecemos, discorrerá à luz de (i) autores latino-

americanos [principalmente] vinculados ao paradigma marxista (o que revela ao mesmo tempo 

nossa cautela e o aceite de nossa limitação diante da complexidade de tal paradigma), (ii) da Teoria 

da Recepção, da Teoria das Mediações, (iii) da mídia (televisão), (iv) do produto cultural telenovela 

[Passione], (v) do recorte de uma personagem [Clotilde Souza e Silva]; (vi) procurando assim 

fomentar a discussão e articulação entre comunicação, educação e consumo como aspectos 

constituídos e constituintes pela/na trama cultura, (vii) como recurso temos a análise de discurso de 

linha francesa.    

Apesar de a abordagem marxista ter tomado diversos rumos, os princípios metodológicos 

básicos desse paradigma nos estudos de Cultura e Comunicação, de acordo com Lopes (2005) são:  

 (1) a análise é centrada no produto e na produção cultural. A partir dela há 
inferências a respeito do consumo (da comunicação e da Cultura) dentro de uma 
modalidade social histórica; (2) o estudo opera com modelos macroestruturais, 
incorporando categorias históricas na análise, como classe social, dominação, 
hegemonia, racionalidade, técnica, ideologia etc. (3) o nível de estudo da 
comunicação e da cultura é propriamente o nível ideológico das ações sociais, no 
qual reside o significado social. O sistema simbólico é analisado por meio dos 
produtos culturais [...] que também são meios de dominação (4) o nível 
interpretativo da abordagem é marcado pela busca de princípios determinantes do 
‘sentido da ação social’, das formas de consciência que correspondam a 
determinada configuração histórico-social. (LOPES, 2005, p. 58)17. 

Ainda de acordo com essa autora, dentro do paradigma marxista18, embora existam duas 

perspectivas a serem observadas, a Escola de Frankfurt e a Gramsciana, nos centramos 

principalmente, neste momento, na vertente gramsciana que, no Brasil e na América Latina, desde os 

anos 1980, tem desenvolvido estudos com metodologias qualitativas, que buscavam elucidar as novas 

tecnologias de comunicação, transnacionalização, cultura e comunicação popular. Este 

direcionamento em nossa dissertação encontra respaldo no fato de Gramsci, ao tratar de cultura 

hegemônica e culturas subalternas, ter sido um marxista a procurar compreender a ideologia das 

classes populares, seu conhecimento acumulado e de que maneira ocupavam-se com a vida. Ao 

observar e conectar fatos sociais e grupos sociais, Gramsci tece a conexão classe-cultura e evidencia 

que: 

[...] (a) as culturas subalternas [...] não são deduzidas da hegemônica; (b) [...] têm 
espessura e presença sociocultural específicas, capacidade de resistência, adaptação 

                                                
17 LOPES, M. I. V. Pesquisa em comunicação. 9.  ed. São Paulo: Loyola, 2005.  
18 Nesta dissertação nos pautamos no Paradigma Marxista, contudo, ratificamos que recorremos a autores latino-

americanos a ele filiados, pois assumimos nossa fragilidade frente à complexidade deste paradigma. 
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e modificação das relações que mantêm com a cultura hegemônica; (c) o caráter 
transclassista (vertical) de certos elementos culturais é a forma pela qual o 
ideológico se constitui em matéria básica de construção/destruição da hegemonia 
de classe; (d) a cultura das classes subalternas não é um todo homogêneo, mas 
apresenta-se como uma vasta gama de representações de grupos que mantêm entre 
si relações dinâmicas nem sempre horizontais [...] [e] [...] Não é por ser do ‘povo’ 
que a cultura popular é (...) revolucionária e contestadora, nem conformista e 
reprodutora do status quo.” (LOPES, 2005, p. 55-64)19.  

Temos em Gramsci o reconhecimento “da pluralidade de culturas num contexto de cultura 

dominante ou hegemônica.” (FERIN, 2009, p. 40)20. Desse modo, o popular deve ser estudado como 

posição relacional e não isoladamente. Para Gramsci, “o popular se define não por sua origem, mas 

por seu uso” [...] “Uma revista [...] só é popular se for adotada e consumida por grupos sociais 

subalternos” (LOPES, 1997, p. 56)21. O consumo, nessa perspectiva, passa, portanto, a ser espaço de 

produção de sentido. Não se trata do “consumo como polo [...] determinado e [...] passivo com 

relação aos polos de produção e da mensagem e até do meio massivo.” (LOPES, 1997, p. 56)22.  

Conforme a autora, a linha gramsciana integra os estudos de Cultura e Comunicação no 

Brasil nos anos 1980, momento de redemocratização do País. Com isso, há (não só no Brasil, mas, 

antes, na América Latina) uma renovação nas pesquisas acerca do popular e meios massivos, o que 

delineou caminhos para a construção de uma Teoria da Recepção.  

Podemos considerar que os Estudos de Recepção, como coloca Gomes (2004), desdobram-

se dos Estudos Culturais com Hall e seu ensaio sobre a codificação e a decodificação do discurso 

televisivo, que evidenciam o processo de consumo cultural como complexo e contraditório. Antes de 

Hall, salienta a autora, houve pesquisas conduzidas por Hoggart e Williams já voltadas à preocupação 

com os processos culturais, contudo, o delineamento marcadamente empírico pode ser creditado a 

Hall. Mas, lembra a autora, o contorno empírico constituído por Hall parte de formulações 

embasadas em autores como Bakhtin, Barthes e Eco. Nos Estudos de Recepção encontramos a 

preocupação com os diferentes sentidos construídos pela audiência. E esta diversidade nos mostra o 

receptor como sujeito ativo, articulador de suas próprias significações. 

Na América Latina, os Estudos de Recepção emergem por volta 

                                                
19 LOPES, M. I. V. Pesquisa em comunicação. 9.  ed. São Paulo: Loyola, 2005. p. 55-64. 
20 CUNHA, Isabel F. O que é comunicação e culturas do cotidiano? In: ______. Cultura: algumas definições.  2. ed. 

Lisboa: Quimera, 2009. p. 40. 
21 Idem, p.56.  
22 Idem. 
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[...] dos anos 1980 e nascem como um movimento que pretendia apresentar uma 
reflexão alternativa às análises de inspiração funcionalista ou frankfurtiana que até 
então predominavam. Recorre-se, então, ao pensamento de Gramsci no que ele 
pode significar um desbloqueio, desde o marxismo, da questão cultural e da 
dimensão da classe na cultura popular e possibilitar, a partir daí, uma reflexão 
alternativa dos problemas comunicacionais. (GOMES, 2004, p. 203) 23. 

Como Baccega (2007, p. 79)24 coloca, os estudos de Comunicação, por muito tempo, 

estiveram voltados ao polo da emissão, como se indivíduos ecoassem valores dominantes. Havia, por 

assim dizer, a necessidade de ampliação desse escopo, trazendo o polo da recepção às discussões, 

priorizando-o, à medida que focalizava a questão do sujeito e trazia a preocupação de compreender o 

processo comunicacional, isto é, a inter-relação entre emissão e recepção, “território efetivo onde 

ocorre a comunicação”. 

Na sociedade, como nos diz Baccega (2007), encontramo-nos imersos, envoltos e 

atravessados por um número infindável de discursos, que, por sua vez, acabam por constituir a 

subjetividade de cada indivíduo e evidenciam a polifonia que ele carrega. Ela nos explica que:  

A sociedade funciona no bojo de um número infindável de discursos que se 
cruzam, se esbarram, se anulam, se complementam: dessa dinâmica nascem outros 
discursos, os quais ajudam a alterar os significados dos outros e vão alterando seus 
próprios, nos momentos em que a materialidade do discurso/texto que circula é 
captada pelo ‘receptor’. Este lê os discursos a partir do diálogo que está 
estabelecido no universo dele, também com as características referidas. Essa 
dinâmica ocorre tanto em nível sincrônico como diacrônico. As permanências, 
muitas vezes na forma de mitos, provérbios, estereótipos, valores ‘positivos’ ou 
‘negativos’, também constituem parte importante desse diálogo entre os discursos 
(2007, p. 79)25. 

A subjetividade, para Baccega (2007), é constituída por uma multiplicidade de discursos que 

resulta em um “eu plural”, que, num movimento espiralado, revela, a todo instante, a reelaboração 

desses discursos a partir dos signos circulantes na sociedade. Ela afirma: é 

[...] no eu que se articulam estruturas e processos. Nele estão presentes os 
resultados do processo histórico daquele grupo social ou classe social, que 
condicionam tanto as ações quanto os processos de ações, a efetivação dos 
comportamentos dos indivíduos/sujeitos. (BACCEGA, 2007, p. 80)26. 

                                                
23 GOMES, Itânia M. M. Efeito e recepção: a interpretação do processo receptivo em duas tradições de investigação sobre 

os media. Rio de Janeiro: E-papers Serviços Editoriais, 2004, p. 203. 
24 BACCEGA, Maria A. Campo da comunicação. In: BARROS FILHO, Clóvis; CASTRO, Gisela. Comunicação e práticas 

de consumo. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 79.  
25 Idem. 
26 Idem, p. 80. 



 

 

24

É preciso perceber a inter-relação entre os dois pólos, lugar do presente como 
processo – como resultado do passado, com vistas ao futuro – já que é aí se 
estabelece, o eu plural. Só assim podemos entender esse eu plural como o 
indivíduo/sujeito capaz de escolher entre vários objetivos, os quais embora 
inscritos como possibilidades na realidade dada, podem ser por ele ampliados, 
reformulados, renovados ou revolucionados. (BACCEGA, 2007, p. 81)27. 

A Teoria da Recepção, segundo White (1998), comporta três eixos de pesquisa voltados para 

interpretação da audiência da mídia: (a) o interacionismo simbólico, em que tanto produtores como 

usuários da mídia interagem de forma similar na elaboração de significados ocorrida nas interações 

sociais; (b) os estudos de consenso cultural, nos quais há forte ancoragem na Antropologia Cultural, 

têm como problemática prioritária a criação e a manutenção de uma cultura compartilhada, na qual 

há sistemas consistentes de significado nos âmbitos macrocultural e na personalidade; e (c) as 

mediações, linha em que o significado é construído pela audiência a partir de confrontos e negociação 

entre variados atores sociais. Embora diferentes, essas três “linhas de pesquisa [...] dão relevância ao 

sujeito receptor, ao seu cotidiano, às comunidades interpretativas e às mediações culturais, 

demonstrando como o processo comunicacional é multilateral e permite extrapolar a visão de 

comunicação como transmissão de informações.” (WHITE, 1998, p. 41)28. 

Na Teoria das Mediações, propõe Martín-Barbero (2009)29, encontramos dois eixos, o 

diacrônico e o sincrônico. Trata-se de um mapa de mediações sugerido pelo autor para observar a 

complexidade de que se revestem as relações constituintes da comunicação na atualidade. No eixo 

diacrônico encontramos as Matrizes Culturais (MC) e os Formatos Industriais (FI). Neste eixo estão 

compreendidos os movimentos históricos e os discursos públicos que se articulam entre si e entre os 

modos de produção do público. Esta perspectiva trazida pelo autor nos aponta os discursos 

hegemônicos e os discursos subalternos como integrantes e motrizes de processos históricos e de 

gramáticas discursivas. Gramáticas que, por sua vez, tornam-se lugar de “uma topografia de discursos 

movediça” (p. 17), que engloba influências e mudanças no capital, na tecnologia, nos gêneros, nos 

meios e nas assimetrias de comunicação. Como resultado deste cenário, de um lado há as chamadas 

estratégias de antecipação de produtores e, de outro, velhas e novas maneiras de ler dos receptores. 

No eixo sincrônico, continua o autor, há as Lógicas de Produção (LP) e as Competências de 

                                                
27 BACCEGA, Maria A. Campo da comunicação. In: BARROS FILHO, Clóvis; CASTRO, Gisela. Comunicação e práticas 

de consumo. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 81. 
28 WHITE, Robert A. Tendências e estudos de recepção. Comunicação & Educação. São Paulo, v. 5, n. 13, p. 41-66, 1998.  
29 MARTÍN-BARBERO, Jesús. Dos meios às mediações: comunicação, cultura e hegemonia. 6. ed. Rio de Janeiro: Ed. da 

UFRJ, 2009.  
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Recepção ou Consumo (CR). Quando concatenamos as Matrizes Culturais a este vértice, 

descortinam-se as mediações provenientes de movimentos de sociabilidade e de institucionalidade. 

Na sociabilidade vislumbramos as relações cotidianas constituídas e constituintes por/dos homens, 

lugar a partir do qual são geradas a interpelação e a constituição de atores sociais, que, por sua vez, 

têm relações com o poder, em meio a movimentos de hegemonia e contra-hegemonia. Na 

institucionalidade encontramos a contraposição de discursos de uma instituição a outra, em busca de 

regular os discursos. Encontramos, ainda, maiorias e minorias em busca da defesa de seus direitos.  

Com este mapa, Martín-Barbero (2009, p. 20)30 reconhece “que os meios de comunicação 

constituem espaços-chave de condensação e interseção de múltiplas redes de poder e de produção 

cultural” e alerta-nos “contra o pensamento único [...]  de que a tecnologia é hoje o ‘grande mediador’ 

entre as pessoas e o mundo”. Devemos reconhecer a complexidade cultural em que estamos imersos. 

Devemos reconhecer os processos e os meios de comunicação como integrantes desta complexidade 

cultural. 

Nesta dissertação, nosso olhar está voltado, a partir da Teoria da Recepção31, para as 

Mediações, lugar das práticas socioculturais do sujeito. A partir das Mediações emerge a 

compreensão do processo comunicativo de forma mais global na medida em que propõe um 

deslocamento dos meios às mediações que circulam nas práticas sociais. As mediações “produzem e 

reproduzem os significados sociais, sendo o lócus que possibilita compreender as interações entre a 

produção e a recepção. As mediações estruturam, organizam e reorganizam a percepção da realidade 

em que está inserido o receptor” (ESCOSTEGUY; JACKS, 2005, p. 67)32.  

Segundo Baccega (1998), há uma estreita relação entre o cotidiano do receptor e os meios de 

comunicação. Esta aproximação se dá na medida em que as práticas culturais dos receptores – isto é, 

as referências a partir das quais visualizam, interagem, compreendem e praticam a realidade – 

interferem e balizam todo o processo comunicacional. Nas palavras da autora: 

O significado da comunicação, as significações dos produtos culturais, incluindo os 
produtos dos meios de comunicação, relacionam-se com o cotidiano do sujeito 
receptor, com suas práticas culturais, com as marcas que influenciam seu modo de 

                                                
30 MARTÍN-BARBERO, Jesús. Dos meios às mediações: comunicação, cultura e hegemonia. 6. ed. Rio de Janeiro: Ed. da 

UFRJ, 2009.  p. 20. 
31 Julgamos oportuno reforçar que, ao longo de nossa pesquisa, procuraremos utilizar principalmente (e não 

exclusivamente) autores latino-americanos que conversem com o paradigma marxista. Ao fazer esta opção, assumimos 
nossa fragilidade e limitação, neste momento, diante da complexidade do paradigma marxista e evidenciamos prudência 
ao dar voz a autores imersos neste universo. 

32 JACKS, Nilda; ESCOSTEGUY Ana C. Comunicação e recepção. São Paulo: Hacker Editores, 2005, p. 67. 
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ver e praticar a realidade, e que são aquelas que lhe dão segurança necessária para 
estruturar, organizar/reorganizar a percepção dessa realidade, reconstruindo-a 
com destaques ou apagamentos, de acordo com sua cultura. Essas práticas 
culturais constituem os filtros, as mediações, que interferem em todo o processo 
comunicacional, balizando-o. (BACCEGA, 1998)33. 

Martín-Barbero (2004, p. 209-210)34 nos convida a pensar a comunicação na América Latina 

como algo que a cada dia toma corpo de uma tarefa mais de envergadura antropológica. Para o autor, 

estamos diante de transformações constantes e profundas em nossa cultura cotidiana. 

Transformações aceleradas que nos mostram e nos confrontam a todo instante com a possibilidade 

de constituição de novas paisagens culturais. Paisagens que, por sua vez, chegam a refletir em 

identidades hibridizadas. Não podemos ignorar, ainda, o fato de, na América Latina, as massas terem 

se incorporado à modernidade a partir de gêneros e formatos oriundos das indústrias culturais e do 

audiovisual e não necessariamente pela mão do livro. 

Trata-se, pois, de alocar (e ratificar) a comunicação como lugar estratégico a partir do qual 

podemos pensar a sociedade. Como Baccega (2009) nos coloca, “a comunicação é constitutiva da 

cultura, assim como a palavra é constitutiva do homem”35. Neste contexto, Martín-Barbero (2004, p. 

213-214) nos convoca a buscar o sentido e o valor das transformações em que estamos imersos, 

tendo, antes, a consciência do espaço da comunicação como decisivo para o que ele chama de 

“desenvolvimento ou bloqueio de nossas sociedades”. Nessa busca, também não podemos ser 

tomados pelo “imediatismo e pelo fetiche da atualidade”, mas devemos preservar um distanciamento 

crítico suficiente para compreender a realidade que se apresenta diante de nós. 

 Nesta realidade, segundo Kellner (2001), estamos: 

rodeados por novas tecnologias, novos modos de produção cultural e novas formas 
de vida social e política [...] Em nossas interações sociais, as imagens produzidas 
para a massa orientam nossa apresentação do eu na vida diária, nossa maneira de 
nos relacionar com os outros e a criação de novos valores e objetivos sociais. 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. (KELLNER, 
2001, p. 29)36. 

                                                
33 BACCEGA, Maria A. Recepção: nova perspectiva nos estudos de comunicação. Comunicação & Educação. São Paulo, v. 

4, n. 12, p. 7-16, 1998. 
34 MARTÍN-BARBERO, Jesús. Oficio de cartógrafo: travessias latino-americanas da comunicação na cultura. São Paulo: 

Loyola, 2004, p. 209-210. 
35 BACCEGA, Maria A. [Notas de aula]. São Paulo: ESPM, 2009. 
36 KELLNER, Douglas. A cultura da mídia – estudos culturais: identidade e política entre o moderno e o pós-moderno. 

Bauru, SP: EDUSC, 2001. p. 29. 
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No bojo dessas transformações Martín-Barbero (2004, p. 220)37 mostra-nos que não há 

como relegar que estamos diante de “novas maneiras de juntar-se e excluir-se, de desconhecer-se e se 

reconhecer que adquire consistência social e relevância cognitiva aquilo que passa em e pelas mídias e 

pelas novas tecnologias da comunicação”.  

Estamos imbricados na cultura da mídia, expressão utilizada por Kellner (2001), a partir de 

suas investigações entre cultura e mídia. Ao propor defender este conceito, Kellner relega termos que 

considera como estereotipados, que ele chama ideológicos (cultura de massa e cultura popular) e 

procura chamar atenção “para o circuito de produção, distribuição e recepção por meio do qual a 

cultura da mídia é produzida, distribuída e consumida” (2001, p. 52)38. Assim, procura derrubar 

fronteiras artificiais entre estudos de cultura, mídia e comunicação. Julgamos importante pontuar que 

discordamos de Kellner quando considera que, pela expressão cultura da mídia, pode desvincular-se 

de expressões ideológicas. Neste sentido, nos respaldamos em Bakhtin. 

Segundo Bakhtin (2002)39, não há ideologia sem signos porque não pode existir um conjunto 

de ideias sem a concretude sígnica. 

Mas, retomando à mídia, não podemos desconsiderar sua complexidade e a maneira como 

esta se irradia em nossa compreensão de mundo, em nossa produção e partilhamento de significados, 

o que nos demonstra a sua constituição em meio a um processo social ininterrupto que atravessa 

tanto a nossa vida social como a cultura contemporânea. Para Silverstone, acontece 

em todos os níveis, onde quer que as pessoas se congreguem, no espaço real ou 
virtual, onde se comunicam, onde procuram persuadir, informar, entreter, educar, 
onde procuram, de múltiplas maneiras e com graus de sucesso variáveis, se 
conectar umas com as outras. (SILVERSTONE, 1999, p. 16-17)40. 

O telefone, o cinema, o rádio, a televisão, a internet. As transformações ocorridas ao longo do 

século XX evidenciam tanto as modificações de tecnologia, como o movimento do acesso ao 

consumo de mídias pelas massas a promessas de interatividade. Neste contexto, os significados 

oferecidos pelas várias plataformas são oriundos de instituições cada vez mais globais, o que denota e 

                                                
37 MARTÍN-BARBERO, Jesús. Oficio de cartógrafo: travessias latino-americanas da comunicação na cultura. São Paulo: 

Loyola, 2004, p. 220. 
38 KELLNER, Douglas. A cultura da mídia – estudos culturais: identidade e política entre o moderno e o pós-moderno. 

Bauru, SP: EDUSC, 2001. p. 52. 
39 BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e a filosofia da linguagem. 10. ed. São Paulo: Annablume, 2002. p. 34. 
40 SILVERSTONE, Roger. Por que estudar a mídia? São Paulo: Loyola, 1999. p. 16-17. 
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ratifica a conotação político-econômica circulante (SILVERSTONE, 1999)41. Para Canclini (2008, 

p. 50)42, o consumo da mídia e pela mídia sinaliza que estamos diante de um processo complexo, que 

vai de encontro a perspectivas reducionistas de imaginar uma mera “relação entre meios 

manipuladores e dóceis audiências”.  

A passagem de uma comunicação centralizada, vertical e unidirecional à interatividade e ao 

multimidialismo impulsionado pelo avanço técnico das telecomunicações coincide com a expansão 

do capital, a transnacionalização de sistemas produtivos, a globalização. Esta última sempre permeada 

pela ideologia do pensamento único, que – para Muniz Sodré – é “mais postulado do que fato” 

(2002, p. 11)43.  

Na atualidade, segundo Octavio Ianni (apud MARTÍN-BARBERO, 2004), o globo passou 

de figura astronômica para adquirir significação histórica. Mas esta significação, alerta Jesús Martín-

Barbero, pode tornar-se muitas vezes contraditória e o desafio está em não entendermos a 

globalização pelos vieses puramente mercantilistas, ou pelo fatalismo tecnológico, ou mesmo pela 

utopia de um mundo só, ou – ainda – pela substituição de homens por técnicas e máquinas. É 

preciso, continua o autor, pensar além: “Precisamos [...] diferenciar as lógicas unificantes da 

globalização econômica daquelas que mundializam a cultura [...] Seria impróprio falar de uma 

‘cultura-mundo’” (MARTÍN-BARBERO, 2004, p. 59).  

O poder de instituições globais da mídia é indiscutível, contudo, é importante destacar que 

elas oferecem significados e não os produzem. A partir desta perspectiva, outras questões se 

apresentam, como: “Quem medeia a mídia? [isto é, quem controla os controladores?] E como? E 

com quais consequências? Como entender a mídia como conteúdo e forma, visivelmente 

caleidoscópica, invisivelmente ideológica?” (SILVERSTONE, 1999, p. 18) 44. 

O estudo da mídia pode apresentar algumas respostas a essas questões, mas não respostas 

conclusivas. A conclusão, o encerramento deste debate seria um erro “político, intelectual e moral”. 

O importante defende Silverstone (1999), é encorajar a reflexividade e a responsabilidade, que não 

deve se limitar aos grandes fatos, ao significante, mas ir além;  afinal, 

É no mundo mundano que a mídia opera de maneira mais significativa. Ela 
filtra e molda realidades cotidianas, por meio de suas representações 

                                                
41 SILVERSTONE, Roger. Por que estudar a mídia? São Paulo: Loyola, 1999. 
42 CANCLINI, Néstor García.  Consumidores e cidadãos. 7. ed. Rio de Janeiro: Ed. da UFRJ, 2008. p. 50. 
43 SODRÉ, Muniz. Antropológica do espelho: uma teoria da comunicação linear e em rede. Rio de Janeiro: Vozes, 2002. 
44 Idem, p. 18. 
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singulares e múltiplas, fornecendo critérios, referências para a condução da 
vida diária, para a produção e manutenção do senso comum 
(SILVERSTONE, 1999, p. 20) 45.  

A mídia está inserida no cotidiano, na vida de todos os dias; na vida que é marcada pela 

coexistência de rotinas e desejos (FALCÃO, 1989)46. Para Silverstone (1999 p. 21-25), é no senso 

comum que a mídia se apoia, reproduzindo-o, explorando-o e distorcendo-o. É também pelo senso 

comum, marca do cotidiano, continua o autor, que as pessoas se tornam aptas a partilhar as suas 

vidas, distinguindo-se umas da outras. É o movimento da identidade e da diferença, ambas 

compartilháveis. Entre essas trocas de experiência, constituem-se os fluxos (físicos ou virtuais); 

lugares de mediação, de circulação de significados. Conforme Canclini (2008, p. 60)47, evidencia-se 

que “a hegemonia cultural não se realiza mediante ações verticais”. Há, neste processo 

comunicacional, mediadores e uma gama de interações e transações. 

O foco dos estudos sobre a mídia, para Silverstone, deve estar no questionamento da 

experiência e, por que não dizer, nas narrativas de vida que se entrelaçam com as narrativas da mídia, 

formando os discursos sociais, a realização de distinções e juízos: 

Já se opinou [...] que tanto a estrutura como o conteúdo das narrativas da mídia e 
das narrativas de nossos discursos cotidianos são interdependentes, que, juntos, 
eles nos permitem moldar e avaliar a experiência. O público e o privado se 
entrelaçam, narrativamente (SILVERSTONE, 1999, p. 31)48. 

A mídia, para Canclini (2008, p. 67)49, é mais do que um simples fluxo em dois estágios: de 

programa de líderes de opinião para meros espectadores. Existem – nesses fluxos e redes – 

comunidades de pertencimento, códigos compartilhados, pactos móveis de leitura. Conforme 

Silverstone (1999) há, sim, uma construção dialética de um fluxo a outro, o que torna a mediação 

(circulação de significados) sempre incompleta, transformativa e, talvez, nunca satisfatória: 

Os significados mediados circulam em textos primários e secundários, através de 
intertextualidades infindáveis [...] como produtores e consumidores, agimos e 
interagimos [...] procurando compreender o mundo, o mundo da mídia, o mundo 
mediado, o mundo da mediação. Mas também, e ao mesmo tempo, usamos os 
significados da mídia para evitar o mundo, para nos distanciar dele, dos desafios 

                                                
45 SILVERSTONE, Roger. Por que estudar a mídia? São Paulo: Loyola, 1999. p. 20. 
46 FALCÃO, Maria do C. O conhecimento da vida cotidiana: base necessária à prática social. In: PAULO NETTO, José 

Paulo; ______. Cotidiano: conhecimento e crítica. São Paulo: Cortez, 1989. p. 13-33. 
47 CANCLINI, Néstor García.  Consumidores e cidadãos. 7. ed. Rio de Janeiro: Ed. da UFRJ, 2008. p. 60. 
48 Idem, p. 31. 
49 Idem, p. 67. 
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talvez impostos pela responsabilidade e pelo cuidado, para fugir do 
reconhecimento da diferença”. (SILVERSTONE, 1999, p. 34). 

Muito embora Muniz Sodré (2002, p. 15)50 afirme ser lugar-comum dizer “que o 

desenvolvimento dos sistemas e redes de comunicação transforma radicalmente a vida do homem 

contemporâneo, tanto nas relações de trabalho como nas de socialização e lazer”, não podemos 

deixar de ir além; afinal, como defende Silverstone, o estudar a mídia implica “em um processo de 

desfamiliarização. Questionar o dado por certo. Mergulhar abaixo da superfície do significado. 

Recusar o óbvio, o liberal, o singular” (1999, p. 35). Como Martín-Barbero (1997, p. 258)51 defende, 

“o eixo de debate deve se deslocar para as mediações, isto é, para as articulações entre a prática de 

comunicação e os movimentos sociais, para as diferentes temporalidades e para a pluralidade de 

matrizes culturais”. 

Reconhecendo a complexidade deste processo, aderimos a Machado e Vélez (2007)52, 

delimitando a atenção de nossa análise a um produto cultural da mídia televisiva, a telenovela. Assim, 

nesta dissertação, a partir do mapa proposto por Martín-Barbero (2009), atentamos para a circulação 

de práticas de consumo na intraficção, na telenovela Passione, e como tais práticas são apropriadas 

pelos receptores, estudantes de duas escolas públicas de São Paulo. Ao fazermos essa escolha, 

entendemos o consumo como práxis sociocultural dotada de mediações, isto é, de circulação de 

significados. Como nos diz Canclini (2008, p. 59)53, “o consumo serve para pensar”. 

 

2.1 A RELAÇÃO ENTRE A MÍDIA E A CONSTRUÇÃO DO PROCESSO EDUCATIVO 

De acordo com Baccega (2010), nossa realidade, por assim dizer, é mediada e midiatizada e 

apresenta-se como palco para o confronto cotidiano e dialógico entre agências socializadoras 

tradicionais, como escola e família, e os meios de comunicação, considerados por Baccega (2011) 

outra agência de socialização que vem se superpondo a todas as outras. Este embate representa a 

                                                
50 SODRÉ, Muniz. Antropológica do espelho: uma teoria da comunicação linear e em rede. Rio de Janeiro: Vozes, 2002. p. 

15. 
51 MARTÍN-BARBERO, Jesus. Dos meios às mediações: comunicação, cultura e hegemonia. Rio de Janeiro: Ed. da UFRJ, 

1997, p. 258. 
52 MACHADO, Arlindo. VÉLEZ, Marta Lucía. Questões metodológicas relacionadas com a análise de televisão. Revista 

da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação,. São Paulo, v. 8, p. 1-15, 2007. 
53 CANCLINI, Néstor García.  Consumidores e cidadãos. 7. ed. Rio de Janeiro: Ed. da UFRJ, 2008. p. 59.  
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busca das agências pela hegemonia na cristalização de sentidos sociais e na constituição dos valores 

dos sujeitos. A mídia, para a comunicação/educação, é considerada uma instituição educadora e 

também responsável pela construção da cidadania, evidenciando-nos que o saber não está restrito à 

escola54. Para a autora,  

Escola e família, tradicionais agências de socialização, vêm se confrontando, nos 
últimos tempos, com a comunicação, sobretudo a que nos chega pelos aparatos 
tecnológicos, hoje outra agência de socialização. Há entre eles um embate 
permanente na disputa pela hegemonia na formação dos valores dos sujeitos, 
buscando destacar-se na configuração dos sentidos sociais. Essa disputa manifesta-
se no campo comunicação/educação, que propõe, justifica e procura pistas para o 
diálogo entre as agências, para um intercâmbio entre elas, de modo a beneficiar a 
formação dos sujeitos sociais mais críticos (BACCEGA, 2010, p. 53)55. 

Como nos sinaliza Martín-Barbero, o saber sempre foi algo centralizado pelas sociedades 

porque sempre foi entendido como fonte de poder, desde “os sarcedotes egípcios aos monges 

medievais ou, atualmente, aos assessores dos políticos. Dos mosteiros medievais às escolas de hoje, o 

saber conservou esse duplo caráter de ser, ao mesmo tempo, centralizado e personificado em figuras 

sociais determinadas” (MARTÍN-BARBERO, 2011, p. 126)56. Orozco-Gómez corrobora este 

sentido ao afirmar que, historicamente, “a escola tem sido a instituição educativa principal e nela tem 

se depositado a legitimidade para educar as novas gerações de cidadãos e a formação e o 

conhecimento aprovados socialmente para serem transmitidos e ensinados, geralmente através dos 

livros de texto” (2011, p. 171)57. 

Para Martín-Barbero (2011)58, o saber não está restrito a instituições sagradas e, na 

contemporaneidade, circula através de variados agentes sociais, de maneira dispersa e fragmentada. 

Como Orozco-Gómez nos coloca, a escola, na contemporaneidade, não é mais o centro “depositário 

do conhecimento e do saber, mas [...] [tem de] se transformar em centro de reconhecimento e 

                                                
54 BACCEGA, Maria A. Comunicação/educação e a construção de nova variável histórica. In: CITELLI, Adílson O. 

COSTA, Maria C. C. (Orgs.) Educomunicação: construindo uma nova área de conhecimento. São Paulo: Paulinas, 
2011.  

55 BACCEGA, Maria A. Comunicação/educação: relações com o consumo. Importância para a constituição da cidadania. 
Comunicação, mídia e consumo. São Paulo: ESPM, v. 7, n. 19, p. 53, 2010. 

56 MARTÍN-BARBERO, J. Desafios culturais: da comunicação à educação. In: CITELLI, Adílson O.; COSTA, Maria C. 
C. (Orgs.) Educomunicação: construindo uma nova área de conhecimento. São Paulo: Paulinas, 2011. p. 126. 

57 OROZCO-GÓMEZ, Orozco. Comunicação, educação e novas tecnologias: tríade do século 21. In: CITELLI, Adílson 
O.; COSTA, Maria C. C. (Orgs.) Educomunicação: construindo uma nova área de conhecimento. São Paulo: Paulinas, 
2011. p. 171. 

58 Idem, p. 121-134. 



 

 

32

articulação de múltiplos conhecimentos e informações que circulam usualmente, para orientar os 

educandos sobre [...] como associá-los para seus fins de aprendizado” (2011, p. 171)59. 

Para Martín-Barbero, a 

escola deixou de ser o único lugar de legitimação do saber, pois existe uma 
multiplicidade de saberes que circulam por outros canais, difusos e 
descentralizados. Essa diversificação e difusão do saber, fora da escola, é um dos 
desafios mais fortes que o mundo da comunicação apresenta ao sistema 
educacional (MARTÍN-BARBERO, 2011, p. 126)60. 

Não podemos ignorar a multiplicidade de saberes circulantes e provocados pelo que alguns 

autores chamam de ecossistema comunicativo, no qual efetivamente estamos imersos e lugar a partir 

do qual a comunicação transforma-se em dimensão estratégica: 

a comunicação transformou-se em dimensão estratégica para o entendimento da 
produção, circulação e recepção – dos bens simbólicos, dos conjuntos 
representativos, dos impactos materiais – afinal estamos falando, também, de uma 
indústria que faz computadores, vende celulares, televisores de alta definição, etc. 
Tal conjunto de sistemas e processos está provocando profundas transformações 
sociais, de algum modo promovendo impactos diretamente na vida dos homens e 
mulheres do nosso tempo, quer velando, quer revelando ou desvelando 
informações e conhecimentos. À totalidade desses circuitos de retroalimentação 
envolvendo desde o plano da produção material, passando pelas estratégias de 
composição e circulação das mensagens, chegando aos jogos coenunciativos, 
podemos chamar de ecossistema comunicativo (CITELLI, 2011, p. 62)61. 

Sensíveis a essas transformações da realidade, reflexões entre comunicação e educação têm 

sido articuladas por autores e cristalizadas em algumas iniciativas, tanto acadêmicas como legislativas. 

Lima62 nos lembra da Revista Comunicação & Educação, que há mais de 10 anos dedica-se a 

reflexões sobre a intersecção entre os dois campos. Para Baccega (apud SOARES, 2011)63, fundadora 

da Revista, o campo da comunicação tem incorporada a necessidade de estabelecer articulações com 

outras áreas do saber, como as ciências humanas e sociais. Outra iniciativa destacada por Lima é a 

                                                
59 OROZCO-GÓMEZ, Orozco. Comunicação, educação e novas tecnologias: tríade do século 21. In: CITELLI, Adílson 

O.; COSTA, Maria C. C. (Orgs.) Educomunicação: construindo uma nova área de conhecimento. São Paulo: Paulinas, 
2011. p. 171. 

60 MARTÍN-BARBERO, J. Desafios culturais: da comunicação à educação. In: CITELLI, Adílson O.; COSTA, Maria C. 
C. (Orgs.) Educomunicação: construindo uma nova área de conhecimento. São Paulo: Paulinas, 2011. p. 126. 

61 CITELLI, Adilson O. Comunicação e educação: implicações contemporâneas. In: CITELLI, Adílson O.; COSTA, 
Maria C. C. (Orgs.) Educomunicação: construindo uma nova área de conhecimento. São Paulo, SP: Paulinas, 2011. p. 
59-76. 

62 LIMA, Solange M. C. de. Comunicação e educação: um olhar para a diversidade. In: CITELLI, Adílson O. COSTA, 
Maria C. C. (Orgs.) Educomunicação: construindo uma nova área de conhecimento. São Paulo, SP: Paulinas,  2011. p. 
53-58. 

63 SOARES, Ismar de Oliveira. Educação: um campo de mediações. In: CITELLI, Adílson O.; COSTA, Maria C. C. 
(Orgs.) Educomunicação: construindo uma nova área de conhecimento. São Paulo, SP: Paulinas, 2011.  
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criação na USP, em 1986, do NCE, Núcleo de Comunicação e Educação, voltado à inter-relação dos 

dois campos e composto por pesquisadores de variados níveis, de graduandos a livre docentes (p. 

53). Dez anos mais tarde, em 1996, negrita Lima, está a Lei Federal nº 9.394, que:  

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional (LDB) – [...] [e introduz] a 
ideia de que a educação não se limita à escola e aos meios formais/intencionais 
com os quais trabalha, mas é campo amplo e se encontra em processo na família, 
nas relações sociais, no trabalho, na sociedade, na cultura e nos meios de 
comunicação inseridos nesses ambientes (LIMA, 2011, p. 54)64 (grifo nosso). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PNCs), consequentemente, também sofrem 

alteração e passam a contemplar não apenas a formulação de diretrizes para as disciplinas 

curriculares, mas incorporam temáticas sociais nas salas de aula por meio de temas transversais, tais 

como ética, saúde, meio ambiente, orientação sexual, pluralidade cultural, trabalho e consumo65. 

Portanto, Comunicação e Educação representam um novo campo reflexivo e interventivo, 

dados seus encontros, desencontros e tensões. Esta perspectiva epistemológica é colocada por Citelli 

como uma das possibilidades de se olhar para os vínculos entre comunicação e educação. Ao caráter 

epistêmico, continua Citelli, poder-se-iam agregar outros vetores como “relações mídia/escola, a 

alfabetização para a comunicação, a leitura crítica dos meios e os estatutos que animam as relações 

ensino/aprendizagem promovidas, agora, por novos dispositivos de produção, circulação e recepção 

do conhecimento e da informação” (2011, p. 58)66. Tantas possibilidades de discussão resultam na 

decisão do Departamento de Comunicações e Artes da ECA/USP de oferecer, no final de 2009, uma 

licenciatura em Educomunicação.  

Como Soares afirma, forma-se, “principalmente na América Latina, um referencial teórico 

que sustenta a inter-relação comunicação/educação como campo de diálogo, espaço para o 

conhecimento crítico e criativo, para a cidadania e a solidariedade” (2011, p. 13)67.  

 Baccega (2011) chama-nos atenção para o fato de que nesse: 

                                                
64 LIMA, Solange M. C. de. Comunicação e educação: um olhar para a diversidade. In: CITELLI, Adílson O.; COSTA, 

Maria C. C. (Orgs.) Educomunicação: construindo uma nova área de conhecimento. São Paulo, SP: Paulinas, 2011. p. 
54. (grifo nosso) 

65  Idem.  
66 CITELLI, Adilson O. Comunicação e Educação: implicações contemporâneas. In: CITELLI, Adílson O.; COSTA, 

Maria C. C. (Orgs.) Educomunicação: construindo uma nova área de conhecimento. São Paulo, SP: Paulinas, 2011. p. 
58. 

67 SOARES, Ismar de Oliveira. Educação: um campo de mediações. In: CITELLI, Adílson O.; COSTA, Maria C. C. 
(Orgs.) Educomunicação: construindo uma nova área de conhecimento. São Paulo, SP: Paulinas, 2011. p. 13. 
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campo se constroem sentidos sociais novos, renovados, ou ramificam-se mesmos 
sentidos com roupagens novas. Tudo isso ocorre num processo dialógico de 
interação com a sociedade, lugar da práxis, que desenha e redesenha os sentidos, 
no caminho da tradição ou da ruptura, do tradicional ou do novo, da permanência 
ou da mudança. A constituição do novo nunca se poderá dar sem que os resíduos 
do velho estejam presentes. A ruptura total nunca ocorre (BACCEGA, 2011, p. 
31)68. 

Nesta dissertação, ao colocarmos a mídia e a escola em sintonia, sem subordinação, 

aceitamos “que a escola já não é mais o único lugar do saber, que devemos relacionar-nos com os 

meios. E é esse o lugar em que temos de esclarecer que modalidade de programação da mídia 

queremos para pavimentar as mudanças sociais no sentido da construção efetiva da cidadania” 

(BACCEGA, 2011, p. 32)69. 

Baccega e Citelli (2011) nos levam a questionamentos: a escola forma cidadãos que dão 

conta da leitura de livros ou cidadãos capazes de ler noticiários de tevê? Como se dá a interpretação 

do mundo em que vivemos, editado, pautado e colocado em discussão a partir da perspectiva da 

mídia? 

Como Martín-Barbero expõe, o “cidadão de hoje pede ao sistema educativo que o capacite a 

ter acesso à multiplicidade de escritas, linguagens e discursos nos quais se produzem as decisões que 

o afetam, seja no campo de trabalho, seja no âmbito familiar, político e econômico”70. 

Lançamo-nos, portanto, o desafio de levar a discussão da telenovela Passione, mais 

especificamente a discussão da personagem Clô (com identidade ancorada no consumo), à sala de 

aula, aos alunos do CIEJA Aluna Jéssica Nunes Herculano e do EJA Escola Estadual Prof. Antônio 

Alves Cruz, para observar como emergem e se constituem as interpretações das práticas de consumo 

veiculadas por esse produto cultural midiático. Dessa perspectiva, propomos colocar lado a lado duas 

agências socializadoras, a escola e a mídia, atravessadas pelo consumo. 

 

                                                
68 BACCEGA, Maria A. Comunicação/educação e a contrução de nova variável histórica. In: CITELLI, Adílson O.; 

COSTA, Maria C. C. (Orgs.) Educomunicação: construindo uma nova área de conhecimento. São Paulo, SP: Paulinas, 
2011, p. 31. 

69 Idem, p. 32. 
70 MARTÍN-BARBERO, J. Desafios culturais: da comunicação à educação. In: CITELLI, Adílson O.; COSTA, Maria C. 

C. (Orgs.) Educomunicação: construindo uma nova área de conhecimento. São Paulo, SP: Paulinas, 2011. p. 121-134. 
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2.2 A COMUNICAÇÃO, CONSUMO E RELAÇÕES SOCIAIS 

Ao consumirmos bens e os meios de comunicação de massa temos respostas a muitos de 

nossos questionamentos como cidadãos. Sabemos, por exemplo, a que lugar pertencemos. Mas o 

exercício da cidadania através do consumo é resultado de transformações. Nos países latino-

americanos passamos do nacionalismo movido pelo estar feliz com o que se tem nos anos 1960 e 1970 

para uma “explosão globalizada das identidades e dos bens de consumo que as diferenciavam” 

(CANCLINI, 2008, p. 31)71. Nas palavras de Melo Rocha (2011)72, hoje, “o que consumimos e o 

modo que consumimos interferem na maneira como narramos o mundo vivido e projetamos o 

futuro”, e vice-versa.    

Compreendemos o consumo, fenômeno sociocultural, como uma maneira de entender a vida 

contemporânea. Rocha e Castro (2011)73 afirmam não ser exagero considerar a comunicação e o 

consumo como as bases da atualidade. Processos comunicacionais (cultura midiática) e práticas de 

consumo (cultura do consumo), ratificam os autores, mantêm entre si parceria estreita ou mesmo 

interdependência.  

Para Douglas e Isherwood (2006, p. 26)74, os bens podem ser entendidos como mediadores 

para as relações sociais. São compostos, de maneira indissociável, de materialidade e simbologia. 

Oferecemos, exemplificam eles, em nossas casas comida e bebida para mostrar hospitalidade. 

Vestimos roupas de luto para compartilhar tristeza. Não podemos, portanto, abstrair, da totalidade 

do esquema social, o consumo. De acordo com Rocha (2006, p. 8)75, como sinalizamos em outros 

trabalhos, “os bens são investidos de valores socialmente utilizados para expressar categorias e 

princípios, cultivar ideias, fixar e sustentar estilos de vida, enfrentar mudanças ou criar permanências”.  

                                                
71 CANCLINI, Néstor García.  Consumidores e cidadãos. 7. ed. Rio de Janeiro: Ed. da UFRJ, 2008. p. 31. 
72 ROCHA, Rose de Melo.  Comunicação, Consumo, Imagem e Imaginário. In:  COMUNICON - CONGRESSO 

INTERNACIONAL EM COMUNICAÇÃO E CONSUMO, 1., 10 a 11 de outubro de 2011. São Paulo: ESPM, 2011.  
73ROCHA, Everardo; CASTRO, Gisela. Comunicação, consumo, entretenimento e cultura digital. In:  COMUNICON - 

CONGRESSO INTERNACIONAL EM COMUNICAÇÃO E CONSUMO, 1., 10 a 11 de outubro de 2011. São 
Paulo: ESPM, 2011.  

74 DOUGLAS, Mary. ISHERWOOD, Baron. O mundo dos bens: para uma antropologia do consumo. Rio de Janeiro: Ed. 
da UFRJ, 2006. p. 26.  

75 ROCHA, Everardo. Os bens como cultura: Mary Douglas e a antropologia do consumo. In: DOUGLAS, Mary. 
ISHERWOOD. O mundo dos bens. Para uma antropologia do consumo. Rio de Janeiro: Ed. da UFRJ, 2004. p. 7-18. 
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Os bens, fração visível da cultura, constituem parte de um sistema vivo de informações; são 

codificados para a comunicação. Há de um lado a neutralidade dos bens, mas, de outro, temos os seus 

usos, que são sociais e podem configurar-se como cercas ou pontes. Quando se diz que um objeto 

está apto para o consumo, diz-se também “que o objeto está apto a circular como marcador de 

conjuntos particulares de papéis sociais” (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2006, p. 41)76. Desta 

perspectiva, defendem os autores e aqui endossamos, a teoria do consumo deve estar atrelada a teoria 

da vida social, assim como a teoria da cultura. 

Precisamos prestar atenção quando o consumidor tem sucesso em abrir certas 
portas, e fechar outras às tentativas menos bem-sucedidas de outros consumidores. 
Precisamos nos interessar pela infinidade de maneiras através das quais o 
consumidor pode usar os bens para criar barreiras contra outros indesejados. Isso é 
cultura, essencialmente um conjunto de princípios justificadores para reunir apoio 
e solidariedade, e um conjunto de sinais de ‘entrada proibida’. A cultura não 
depende simplesmente da organização, ela é parte da organização, e fornece as 
justificativas para limites e controles (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2006, p. 44)77. 

O consumo é a própria arena em que a cultura é objeto de lutas que lhes confere 
forma (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2006, p. 103)78 

Quando pensamos nos conteúdos midiáticos como mercadorias, devemos considerar, como 

nos propõe Montúfar (2011, p. 15)79, que essas mercadorias são revestidas de três valores: o de uso, o 

de troca e o simbólico. No valor de uso situa-se a satisfação de necessidade das mais variadas ordens 

como, por exemplo, se entreter e se informar. No valor de troca há o que pagamos para consumir um 

determinado meio: “quanto pagamos para adquirir o aparelho, pela energia, pelo serviço no caso de 

televisão paga e também o tempo que dedicamos ao consumo do meio”80. E há o valor simbólico, 

“que se refere ao intangível significante e significativo que toda mercadoria tem, que pode ser uma 

‘marca de barbárie ou nobreza’, como defendido por Bourdieu” 81. 

Partimos aqui da ideia de que o consumo, de bens e de produtos culturais da mídia, 

compreende todo um sistema de significação, cuja necessidade que se busca suprir é a simbólica 

                                                
76 DOUGLAS, Mary. ISHERWOOD, Baron. O mundo dos bens: para uma antropologia do consumo. Rio de Janeiro: Ed. 

da UFRJ, 2006. p. 41. 
77 Idem, p.  44.  
78 Idem, p. 103. 
79 MONTÚFAR, Fernando Checa. De la “recepción” al “consumo”: una necesaria reflexión conceptual. In: JACKS, Nilda 

et al. (Coord.). Análisis de recepción em América Latina: um recuento histórico com perspectivas al futuro. Ecuador: 
Encuentros, 2011. p. 15. 

80 Tradução livre. 
81 Tradução livre. 
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(ROCHA, 2004, p. 9)82. Como Alonso (2006) coloca, por meio das ideias de Bronner, comunicação 

e consumo são  

um elemento de individualização, fragmentação e desarticulação de ‘estilos de 
vida’, criados a partir de experiências coletivas da vida cotidiana; tanto quanto 
impõe uma ordem simbólica majoritária, unificada pelos padrões de produção e 
consumo de massa, e politicamente estabelecida em um ponto em que a 
identificação pessoal e integração social se fundem na aceitação do ‘dado’, como a 
única possibilidade de racionalidade máxima do social (ALONSO, 2006, p. 16,  
tradução nossa)83 . 

Como Martín-Barbero (2009, p. 198)84 afirma, “o consumo se converteu em elemento de 

cultura”. Para Rocha, 

O consumo possui uma óbvia presença – tanto ideológica quanto prática – no 
mundo em que vivemos, pois é um fato social que atravessa a cena contemporânea 
de forma inapelável. Ele é algo central na vida cotidiana, ocupando, 
constantemente [...], nosso imaginário. O consumo assume lugar primordial como 
estruturador de valores e práticas que regulam relações sociais, que constroem 
identidades e definem mapas culturais (ROCHA, 2005, p. 124)85 [grifo nosso]. 

Desta maneira, conforme Rocha (2005), ao consumirmos, estamos envoltos em valores 

sociais e buscamos estabelecer relações sociais, fazendo do consumo, intencionalmente ou não, uma 

maneira de transmitir mensagens para serem lidas socialmente. Em sintonia com essa perspectiva 

temos André (2006, p. 23)86, para quem os produtos – materiais e culturais – ao incidirem em nosso 

cotidiano, criam-nos condições de, nos atos de consumo diários, nos revelar possibilidades de 

composição, recomposição e decomposição de identidades.  

Com Ferin (2009, p. 88)87, entendemos o conceito de identidade a partir das dimensões 

pessoal e social. A pessoal compreendemos como resultante de comunicação intrapessoal, de 

elaborações internas, conscientes ou não, de experiências vivenciadas e refletidas na “imagem que o 

indivíduo tem de si mesmo”. Na dimensão social reside o processo dialético entre o indivíduo e a 

                                                
82 ROCHA, Everardo. Os bens como cultura: Mary Douglas e a antropologia (apresentação). In: DOUGLAS, Mary; 
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2006. p. 23.  
87CUNHA, Isabel F. O que é comunicação e culturas do cotidiano? In: ______. A comunicação e os estudos disciplinares 

contemporâneo. 2. ed. Lisboa: Quimera, 2009. p. 88. 
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sociedade, a imagem constituída, por meio das interações sociais, para os outros. “Numa perspectiva 

mais alargada, a identidade social de um indivíduo caracteriza-se pelo conjunto de suas pertenças no 

interior do sistema social”. 

Slater (2002, p. 17)88 entende que a cultura do consumo refere-se a “um acordo social onde a 

relação entre a cultura vivida e os recursos sociais, entre modos de vida significativos e os recursos 

materiais e simbólicos dos quais dependem, são mediados pelos mercados”. Barbosa (2002) sinaliza 

que o objetivo principal de Slater compreende  

demonstrar que as questões do consumo e da cultura do consumo não têm apenas 
um interesse restrito ou contemporâneo, mas estão inextricavelmente entrelaçadas 
com os problemas e temas centrais do pensamento social no decorrer da 
modernidade. O consumo é fundamental para a modernidade, levantando 
questões de necessidades e identidade, escolha e representação, poder e 
desigualdade, da relação entre o público e o privado, o Estado e a sociedade, o 
individual e o coletivo. (BARBOSA, 2002, p. 5)89. 

O autor ainda pondera que a  

cultura do consumo não é a única maneira de realizar o consumo e reproduzir a 
vida cotidiana; mas é [...] o modo dominante, e tem um alcance prático e uma 
profundidade ideológica que lhe permite estruturar e subordinar amplamente 
todas as outras [..] [e] tem pretensões e alcance globais” (SLATER, 2002, p. 17-
18)90. 

As relações de mercado, para Slater, medeiam o consumo moderno e fazem nascer da mesma 

relação social operário e consumidor: “é a relação salarial (e não a produção industrial em massa), 

suas relações capitalistas de produção (e não suas forças técnicas) que produzem o consumidor, e 

produzem-no instantânea e automaticamente” (2002, p. 33) 91. 

Este vínculo, e porque não dizer simbiose, entre produção e consumo nos chega inicialmente 

pela voz de Marx ao afirmar que 

A produção é, pois, imediatamente consumo; o consumo é, imediatamente, 
produção. Cada qual é imediatamente o seu contrário. Mas, ao mesmo tempo, 
opera-se um movimento mediador entre ambos. A produção é mediadora do 
consumo, cujos materiais cria e sem os quais não teria objeto. Mas o consumo é 
também mediador da produção ao criar para os produtos o sujeito, para o qual são 

                                                
88 SLATER, Don. Cultura do consumo & modernidade. São Paulo: Nobel, 2002, p. 17. 
89 SLATER, Don. Cultura do consumo & modernidade. In: BARBOSA, Lívia. Prefácio à edição brasileira. São Paulo: 

Nobel, 2002. Tradução de Dinah de Abreu Azevedo. p. 5.  
90 SLATER, Don. Cultura do consumo & modernidade. São Paulo: Nobel, 2002, p. 17-18. 
91 Idem, p. 33. 
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produtos. O produto recebe seu acabamento final no consumo (MARX, 1982, p. 
8)92. 

Slater (2002, p. 34)93 pondera que na cultura do consumo estamos diante da necessidade de 

personalizar o impessoal, visto que “o consumidor não é um ‘freguês’ conhecido”. Mas essa 

configuração da sociedade acontece com “a expansão do mundo das mercadorias, os novos padrões 

da dinâmica de consumo e a nova organização comercial [que] [...] precedem [...] a industrialização.” 

(SLATER, 2002, p. 28)94. 

O sociólogo e autor do século 19, Thorstein Veblen, um dos pioneiros a tratar a questão da 

representação a partir do consumo, mostrou as mudanças e dinâmicas de seu tempo, que, em meio a 

Revolução Industrial mostrava uma sociedade regida por transformações em seu sistema produtivo e, 

consequentemente, por transformações econômicas e sociais. Entre as temáticas colocadas em 

discussão pelo autor, como apresentamos durante o Intercom 201195, estão as práticas de consumo, 

os modos de consumir, a relação de classes, a elucidação da constituição da ideia do consumo como 

prova de riqueza e a concepção do chamado consumo conspícuo, àquele que deve saltar à vista e 

atrair atenção96. De acordo com Slater (2002), a partir do século 18, em decorrência do consumo 

mediado pelo comércio, desfez-se a antiga ordem de status.  

Trasladamos, para Bauman (2007)97, de uma sociedade de produtores para a sociedade de 

consumidores, na qual as decisões de consumo representam possibilidades de afiliação social. De 

acordo com Rocha (2005) o consumo, entre outros aspectos, deixa de ser sinônimo de desperdício 

para, na atualidade, ser reconhecido como estruturador de valores e práticas sociais, quanto como no 

delineamento de identidades. O consumir, para Campbell (2006), torna-se uma possibilidade de 

descoberta de quem se é. Ao comprar, defende ele, descobrimos quem somos e comprovamos a 

nossa existência. Nas palavras do autor, a “atividade de comprar não só é um meio pelo qual as 

                                                
92 MARX, Karl. Prefácio à crítica da economia política. São Paulo: Abril Cultural, 1982. p. 8. 
93 Idem, p. 34 
94 Idem, p. 8.  
95 MARCELINO, Rosilene M. A. Horário nobre do consumo: ascensão social e consumo na novela das nove.  In: 

ENCONTRO DOS GRUPOS DE PESQUISA EM COMUNICAÇÃO, 11., CONGRESSO BRASILEIRO DE 
CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO, 34., 2011, Recife.  

96 DICIONÁRIO Aurélio. Disponível em: <http://aurelio.espm.br/home.asp>.  Acesso em: 13 jul. 2011. 
97 BAUMAN, Zygmunt. Vida para o consumo: a transformação das pessoas em mercadoria. Rio de Janeiro, RJ: Jorge 

Zahar, 2008. 



 

 

40

pessoas descobrem quem elas são, como fornece a elas a comprovação básica de sua existência” 

(CAMPBELL, 2006, p. 54)98. 

Nesse ponto, podemos perceber a subjetividade suscitada pelo consumo e da qual Marx99 nos 

fala: 

O consumo cria o impulso da produção; cria também o objeto que atua na 
produção como determinante da finalidade. Se é claro que a produção oferece o 
objeto do consumo em sua forma exterior, não é menos claro que o consumo põe 
idealmente o objeto da produção, como imagem interior, como necessidade, como 
impulso e como fim. O consumo cria os objetos da produção de uma forma ainda 
mais subjetiva. Sem necessidade não há produção. Mas o consumo reproduz a 
necessidade (MARX, 1982, p. 8). 

O objeto não é um objeto geral, mas um objeto determinado, que deve ser 
consumido de uma certa maneira, esta por sua vez mediada pela própria produção. 
A fome é fome, mas a fome que se satisfaz com carne cozida, que se come com faca 
ou garfo, é uma fome muito distinta da que devora carne crua, com unhas e dentes. 
A produção não produz, pois, unicamente o objeto do consumo, mas também o 
modo de consumo, ou seja, não só objetiva, como subjetivamente. Logo a 
produção cria o consumidor (MARX, 1982, p. 8). 

Como Campbell (2006, p. 59-61)100 coloca, “não é apenas ou simplesmente nosso mundo 

pessoal de posses que deve ser visto como ‘invocado’ mediante o processo do querer, mas que toda a 

moderna economia de consumo fundamenta-se num processo ‘mágico’ semelhante”. Na atualidade, 

em que mídia e consumo tecem a trama cultural, Thompson (2005)101 acrescenta que o “processo de 

formação do self se torna mais e mais dependente do acesso às formas mediadas de comunicação” (p. 

184). 

Para Hall (2006)102, desde o final do século XX, estamos passando por uma mudança 

estrutural nas sociedades modernas e tais transformações impactam nas identidades pessoais. Trata-

se de uma crise de identidade caracterizada por um duplo deslocamento: “descentração dos 

indivíduos tanto de seu lugar no mundo social e cultural quanto de si mesmos” (p. 9). Este processo 

faz emergir o sujeito contemporâneo, cuja identidade não é fixa, tampouco essencial e muito menos 

permanente. A identidade na atualidade torna-se móvel à medida que é “transformada 

                                                
98 CAMPBELL, Collin. Eu compro, logo sei que existo: as bases metafísicas do consumo. In: BARBOSA, Lívia; ______. 

(Orgs.). Cultura, consumo e identidade. Rio de Janeiro: FGV, 2006. p. 54. 
99 MARX, Karl. Marx. In: Prefácio à crítica da economia política. São Paulo: Abril Cultural, 1982. p. 8. 
100 Idem, p . 59-61. 
101 THOMPSON, John B. A nova visibilidade. Matrizes. São Paulo, v. 1, n. 2, abr. 2008. Disponível em:  

<http://www.matrizes.usp.br/ojs/index.php/matrizes/article/view/40/pdf_22>. Acesso em: 1 jul. 2010. 
102 HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 11 ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2006.  
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continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas 

culturais que nos rodeiam” (p. 12-13). Em diferentes momentos, o sujeito contemporâneo pode 

assumir diferentes identidades, sendo algumas até contraditórias. Hall afirma que na “medida em que 

os sistemas de significação e representação cultural se multiplicam, somos confrontados por uma 

multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com cada uma das quais 

poderíamos nos identificar – ao menos temporariamente” (p. 13). 

De acordo com Canclini (2008)103, na seleção e apropriação de bens, há uma definição 

daquilo que valorizamos publicamente, assim como a maneira como nos integramos e nos 

distinguimos na sociedade, combinando pragmático e aprazível.  

Como Enne (2006)104 nos coloca, o contexto contemporâneo favorece “a relativização dos 

parâmetros de identidade, conferindo liberdade e autonomia aos indivíduos em suas configurações e 

representações, isso se deu em sociedades de classe, com posições claramente demarcadas em termos 

ideológicos. E a mídia ocupa posição chave nesse jogo” (p. 26).  

Alonso (2006)105 nos chama atenção para o fato de que tudo o que passa pelos meios de 

comunicação torna-se consumo. Portanto, esses meios também são fundamentais para semantizar a 

realidade simbólica: 

Os meios de comunicação não são apenas mediadores da cultura de consumo, mas 
a midiatização de identidades coletivas, já que todo ato de discurso no seio dos 
meios de comunicação de massa constitui um enunciador e um destinatário, e 
propõe um vínculo entre ambos. O vínculo só pode elaborar-se articulando as 
instâncias de enunciação a entidades imaginárias; aí toda comunicação interpela ao 
indivíduo como um "nó" de pertenças, assim todo ato de discurso midiatizado 
propõe uma modelagem de identidades sociais. (ALONSO, 2006, p. 17)106. 

Posicionamos-nos e lemos as marcas do consumo com o objetivo de traçar nosso percurso 

em meio a diversas hierarquias existentes, como por exemplo, a da riqueza e a do poder, de modo a 

traçar o mapa de nossas diferenças.  Com o consumo, exteriorizamos quem somos, tornamos pública 

a nossa identidade, mostramos o consumo como um modo ativo de estabelecer (ou não) relações. 

Além disso, denotamos, na nossa vida de todos os dias, nossa incessante capacidade de sustentar tal 

sistema cultural, calcado na alteridade e na identidade geradas pelo consumo e modos de consumir, 

                                                
103 CANCLINI, Néstor García.  Consumidores e cidadãos. 7. ed. Rio de Janeiro: Ed. da  UFRJ, 2008. 
104 ENNE, Ana Lucia S. À perplexidade, a complexidade: a relação entre consumo e identidade nas sociedades 

contemporâneas. Comunicação, Mídia e Consumo. São Paulo, v. 3, n. 7, p. 26,  jul. 2006.  
105 ALONSO, Luis H. La era del consumo. Espanha: Siglo XXI de España Editores, 2006. 
106 ALONSO, Luis H. La era del consumo. Espanha: Siglo XXI de España Editores, 2006. p. 17. 
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evidenciando-nos ser o consumo, na contemporaneidade, retórica de nossa vida cotidiana 

(SILVERSTONE, 2002)107. A cultura do consumo não é específica da modernidade, mas toma 

envergadura central nela, visto que tem a capacidade de organizar a vida e seus rituais, criando nosso 

tempo e não apenas refletindo-o. Estamos diante de um sistema paradoxal, no qual as “mercadorias 

que nos oferecem são o produto de um alienante sistema de produção do qual dependemos por 

completo, embora elas nos ofereçam as matérias-primas para criar o senso que temos de nós 

mesmos” (SILVERSTONE, 2002, p. 152) 108.  

Como discorrido e defendido até aqui, comunicação, práticas de consumo, identidade e 

relações sociais apresentam-se como aspectos entrelaçados e dinâmicos na contemporaneidade. Não 

nos limitamos à ideia de falar em satisfação de necessidade e de desejos que sejam socialmente 

construídos, mas, como nos instiga Rocha e Castro (2011, p. 205)109, colocamos em discussão o 

agente social que, em sua constituição, se exprime por meio de suas práticas de comunicação e de 

consumo. Além disso, hoje, quando consumimos, sustentamos e nutrimos uma nova maneira de ser 

cidadãos? Abrimos também nesta dissertação um debate, estimulado por Suarez, Mota e Barros 

(2009, p. 205), que tangencia os meios de comunicação como veículos de ideologias de consumo, 

como agentes de socialização de consumidores, como sinalizadores de comportamentos ditos 

adequados em “relação aos bens de consumo, restrições ou possibilidades de futuro”. Para conduzir 

nossa reflexão, optamos por eleger a televisão, dado o seu peso político e cultural, sua capilaridade e 

por trazer às telas contradições latino-americanas, como nos sinaliza Martín-Barbero (2004)110. A 

representação da atualidade na América Latina, conforme o autor, encontra-se acessível às grandes 

maiorias nas imagens de televisão. No contexto da televisão, trazemos a essa discussão a telenovela, 

aqui entendida como matriz cultural de significação, como defendido por Lopes, Borelli e Resende 

(2002):  

a telenovela é entendida como um constructo que ativa na audiência uma 
competência cultural e técnica em função da construção de um repertório comum, 
que passa a ser repertório compartilhado de representações identitárias, seja sobre 

                                                
107 SILVERSTONE, Roger. Por que estudar a mídia? São Paulo: Loyola, 1999.  
108 Idem, p. 152.  
109 ROCHA, Everardo; CASTRO, Gisela. Comunicação, consumo, entretenimento e cultura digital. In:  COMUNICON - 

CONGRESSO INTERNACIONAL EM COMUNICAÇÃO E CONSUMO, 1., 10 a 11 de outubro de 2011. São 
Paulo: ESPM, 2011. p. 205.  

110 MARTÍN-BARBERO, Jesús. Oficio de cartógrafo: travessias latino-americanas da comunicação na cultura. São Paulo: 
Loyola, 2004. 
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a realidade social, seja sobre o próprio indivíduo (LOPES, BORELLI, RESENDE, 
2002, p. 23)111. 

De acordo com Martín-Barbero (2004), a telenovela é o gênero midiático responsável por 

apresentar os cruzamentos entre matrizes culturais populares e formatos industriais. Assim, trazemos 

à nossa dissertação, a telenovela Passione, trama de Silvio de Abreu ambientada em São Paulo, 

veiculada de 17 de maio de 2010 a 14 de fevereiro de 2011, em horário nobre, pela da Rede Globo, 

emissora líder no País. Esclarecemos desde já que não nos ateremos ao núcleo principal, movido por 

um segredo de família, mas sim ao núcleo cômico da telenovela, constituído principalmente por 

emergentes. Neste núcleo encontramos Clotilde Iolanda Souza e Silva (Irene Ravache), Olavo 

(Francisco Cuoco), Fortunato (Flávio Migliaccio), Jéssica (Gabriela Duarte), Berillo (Bruno 

Gagliasso) e Guida (Andrea Bassit).  Trata-se de uma família que traz à cena o “dinheiro novo, 

ascensão nova, os bairros crescendo e buscando uma identidade com o dinheiro antigo, sólido, 

familiar de outros tempos”112. Por meio desse núcleo, o autor retrata um aspecto da realidade 

brasileira atual: a ascensão social experimentada por famílias brasileiras, que ampliaram (ou mesmo 

passaram a ter) seu potencial de consumo. Como reflexo, assistimos, por exemplo, como a Figura 2, a 

seguir, demonstra, o crescimento da classe C: 

 

 Evolutivo 

2005 2006 2007 2008 2009 

AB 26.421.172 32.809.554 28.078.466 29.377.015 30.217.541 

C 62.702.248 66.176.976 86.207.480 84.621.066 92.850.384 

DE 92.936.688 84.862.090 72.941.846 75.822.249 66.884.870 

Total 182.060.108 184.388.620 187.227.792 189.820.330 189.952.795 

Figura 2: Transformações na composição brasileira de classes sociais 
Fonte: Pesquisa Cetelem BGN sobre classes sociais. In: BONASSA, Antonio; FARIA, Paulo. 113 

 

                                                
111 LOPES, M. I. V. de.; BORELLI, Silvia H. S.; RESENDE, Vera da R. Vivendo com a telenovela: mediações, recepção, 

teleficionalidade. São Paulo: Summus Editorial, 2002. p. 23.  
112 DEDICADO a Mariana Ximenes. In: Sinopse de passione. Disponível em: 

<http://dedicadoamarianaximenes.blogspot.com/2010/02/sinopse-de-passione.html>. Acesso em: 6 de jan. 2011. 
113 BONASSA, Antonio; FARIA, Paulo. Estratégia bancária para alnançar clientes de baixa renda. Disponível em: 

<http://www.espm.br/Publicacoes/CentralDeCases/Documents/ESTATEGIABANCARIA.pdf>. Acesso em: 31 
jan. 2012. [Case] 
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A personagem Clotilde Iolanda Souza e Silva (Clô), interpretada pela atriz Irene Ravache, 

retrata esse contexto de possibilidade de ascensão social experimentado pela população brasileira. Na 

condição de emergente, Clô mobiliza práticas de consumo para ser aceita pela alta sociedade 

paulistana, razão pela qual a elegemos para este estudo. Trata-se de uma personagem “divertida, 

falante e boa praça”, como coloca o autor da telenovela. De origem humilde, Clô só realiza seu sonho 

de tornar-se rica depois de “velhusca”, quando casa com Olavo, empresário do setor de reciclagem, 

como nos relata o site oficial da telenovela. O mesmo site descreve a personagem como uma “típica 

emergente”, cujo objetivo sempre foi “melhorar de nível e frequentar o ambiente das socialites mais 

bem relacionadas que vê nas revistas” (2011)114.  

Assim, em nossa pesquisa, a partir do mapa de mediações proposto por Martín-Barbero 

(2009)115, colocamos no eixo diacrônico o gênero melodrama e dentro deste universo fazemos nossa 

opção pela telenovela, constituinte da matriz cultural brasileira, aqui representada pela telenovela 

Passione. No eixo sincrônico encontramos a Rede Globo, emissora líder no País, que veiculou o 

enredo em horário nobre entre maio de 2010 e janeiro de 2011. Nesse eixo, para investigar as lógicas 

de produção, damos voz ao autor da trama, Silvio de Abreu, e à atriz Irene Ravache, intérprete de Clô, 

personagem escolhida para ser analisada nesta dissertação por suas práticas de consumo em busca de 

constituir uma identidade e, desse modo, pertencer a um novo grupo social. Para refletir sobre as 

Competências de Recepção ou Consumo, elegemos cenas de Clô e as levamos a duas escolas, locais 

de socialização de sujeitos, para serem discutidas entre os estudantes as práticas de consumo da 

personagem. Também nos interessamos pela recepção da personagem pela mídia e assim trazemos os 

posts do Blog das Noveleiras. Dessa maneira, entretecemos os discursos da personagem, os discursos 

do autor da telenovela e os discursos da intérprete, os discursos dos estudantes e os discursos da 

mídia. Quando trazemos esta multiplicidade de discursos, preocupamo-nos com os textos e os 

subtextos, cuidado atual daqueles que se lançam na análise de um trabalho audiovisual, como nos 

colocam Machado e Vélez (2007)116. Com a ajuda desse mapa e entretecendo Comunicação, 

                                                
114REDE GLOBO. Passione – Clô Souza e Silva. Disponível em: <http://passione.globo.com/personagem/clo-souza-e-

silva.html#perfil>. Acesso em: 17 jan. 2011. 
115 MARTÍN-BARBERO, Jesús. Dos meios às mediações: comunicação, cultura e hegemonia. 6. ed. Rio de Janeiro: Ed. da 

UFRJ, 2009.  
116 MACHADO, Arlindo. VÉLEZ, Marta Lucía. Questões metodológicas relacionadas com a análise de televisão. Revista 

da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação, São Paulo, v. 8, p. 1-15,  2007. 
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Educação e Consumo – tríade imbricada, constituída e constituinte, na/da cultura– desejamos 

observar os sentidos socioculturais circulantes. Com este intuito, avançamos para o próximo capítulo, 

impondo-nos as questões: Em que medida as práticas de consumo delineiam a identidade da 

personagem Clô? Como essas práticas de consumo ecoam e são apropriadas e ressignificadas por 

estudantes? 
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3 TELEVISÃO E TELENOVELA NO CENÁRIO BRASILEIRO 

Neste capítulo, sob o título Televisão e telenovela no cenário brasileiro, procuramos refletir 

sobre o papel da telenovela na divulgação de bens a consumir, o que vai ao encontro do segundo 

objetivo proposto nesta dissertação. Estruturamos este capítulo em três subtítulos e em cada tópico 

trouxemos uma base de sustentação. No subtítulo Televisão: além do mau-olhado recorremos a 

autores como Vera da Rocha Resende, Roger Silverstone, Maria Immacolata Vassallo de Lopes, Jesús 

Martín-Barbero, Guillermo Orozco Gómez, Germán Rey e buscamos compreender nossa sociedade 

a partir das estruturas comunicativas, reconhecendo que a partir da mídia podemos observar a cultura 

da nossa época. Reconhecemos, ainda, a mídia, em nossa dissertação delimitada à televisão, como um 

processo de mediação, impossível de ser subtraída de nosso cotidiano, dada sua capilaridade, peso 

político e cultural. Trazemos ainda o tópico A contextualização da televisão na cena brasileira que fala 

sobre a importância da televisão no cenário brasileiro, recorrendo, para tal, a informações sobre a 

configuração da tevê no País, como, por exemplo, os investimentos publicitários. Depois, em 

Telenovela e consumo no cenário nacional, nossa intenção foi imergir no território da ficcionalidade, 

responsável por diluir as fronteiras entre realidade e ficção e por articular e tensionar as dimensões 

culturais eruditas e massivas. No território da ficcionalidade destacamos e retratamos a telenovela 

brasileira, das tradicionais às socioculturais, como um produto cultural midiático transclassista, 

ancorado no cotidiano do País e, por isso, reconhecida como uma espécie de narrador de nossa 

nação. Procuramos mostrar a novela também como um espaço público de debates e, neste sentido, 

vem à cena nesta dissertação a telenovela Passione, que nos traz uma personagem como Clô, na qual 

delimitamos nosso trabalho, capaz de ensejar certas características da atualidade brasileira. Clô é 

compreendida neste trabalho como uma personagem alegórica117 pela capacidade de representação 

de uma classe no enredo, a dos emergentes. Neste tópico recorremos a autores como Vera da Rocha 

Resende, Umberto Eco, Silvia Helena Simões Borelli, Michel de Certeau, Maria Lourdes Motter, 

Maria Immacolata V. de Lopes, Maria Aparecida Baccega, José C. Barbieri, Jorge Emanuel Cajazeira, 

Ismail Xavier. Por fim, em Discursos de Passione, trazemos a voz da personagem Clô118, entendida aqui 

                                                
117 Aderimos a sugestão de Adilson O. Citelli, que, em nossa banca de qualificação, propôs o entendimento de Clô como 

personagem alegórica.   
118 Eventualmente trazemos as vozes de outros personagens para dar sentido ao discurso de Clô. 
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como uma mediação de gênero ficcional, e procuramos, por meio da análise de discurso de linha 

francesa (ADF), observar os sentidos articulados ao longo da trama. Recorremos nesta etapa à 

categorização empírica, embasada nos discursos da personagem, e à categorização teórica, 

fundamentada na ADF. Para desenvolver este tópico refletimos a partir de autores como Zygmunt 

Bauman, Stuart Hall, Paulo Freire, Mikhail Bakhtin, Maria Lourdes Motter, Maria I. V. de Lopes, 

Maria Aparecida Baccega, Helena H. N. Brandão, Eni Orlandi, Adam Schaff. 

 

3.1  TELEVISÃO: ALÉM DO MAU-OLHADO 

Consumimos a mídia. Consumimos pela mídia. Aprendemos como e o que 
consumir pela mídia. Somos persuadidos a consumir pela mídia. A mídia, não é 
exagero dizer, nos consome. E, como já opinei e continuarei a argumentar, o 
consumo é ele mesmo, uma forma de mediação, à medida que os valores e 
significados dados de objetos e serviços são traduzidos e transformados em 
linguagens do privado, do pessoal e do particular. Consumimos objetos. 
Consumimos bens. Consumimos informação. Mas nesse consumo, em sua 
trivialidade cotidiana, construímos nossos próprios significados, negociamos 
nossos valores e, ao fazê-lo, tornamos nosso mundo significativo 
(SILVERSTONE, 2002, p. 150)119. 

A mídia reflete nossa experiência diária e não deve ser reduzida às instituições, aos produtos e 

às tecnologias. A mídia deve ser compreendida como um processo de mediação. Como nos diz 

Silverstone (2002, p. 150)120, “consumimos a mídia” e “consumimos pela mídia”. Estas duas 

afirmativas revelam-nos o entrelaçamento entre mídia e consumo. O consumo pode ser considerado 

também uma maneira de mediar. Ele tangencia uma atividade por vezes individual, e outras, coletiva; 

pode ser pública ou privada; tem a capacidade de através dos usos de bens produzir significados; 

transita entre a frugalidade e o excesso; compreende a produção empreendida por cidadãos 

consumidores globais. O consumo implica indivíduos que buscam construir significados pessoais 

com a intenção de participar de culturas locais; coloca em circulação gostos, status e carência em 

meio a indivíduos e coletividades.  

                                                
119 SILVERSTONE, Roger. Por que estudar a mídia? São Paulo: Loyola, 1999. p. 150. 
120 Idem, p. 150. 



 

 

48

Nesta dissertação atentamos para o consumo da mídia (televisão) e nos respaldamos em 

Martín-Barbero e Rey (2004)121 quando estes defendem a observação da cultura latino-americana a 

partir das estruturas comunicativas da sociedade, que, por sua vez, são marcadas de um lado por uma 

hegemonia da razão comunicacional caracterizada por uma acentuada opacidade discursiva e 

ambiguidade política, e, de outro, pelo protagonismo de tecnologias, “um conector universal dentro 

do global” (p. 31). Estamos, conforme Appadurai (1999)122, diante de midiapanoramas que abarcam 

repertórios de imagens, narrativas e etnopanoramas vastos e complexos disponíveis para 

espectadores do mundo inteiro. Panoramas “realistas” que se mesclam aos fictícios e embaçam a 

perspectiva do espectador. E o encantamento pelas tecnologias, segundo Martín-Barbero e Rey, 

desencadeia paradoxos como  

a opulência comunicacional com a debilidade do público, a maior disponibilidade 
de informação com a deterioração palpável da educação formal, a explosão 
contínua de imagens com o empobrecimento da experiência, a multiplicação 
infinita dos signos em uma sociedade que padece do maior déficit do simbólico” 
(MARTÍN-BARBERO; REY, 2004, p. 31)123. 

Em meio a esse paradoxo, constituem-se, a partir da convergência entre tecnologia e 

mercado, sociedades paralelas, nas quais de um lado há os chamados inforricos (ricos de informação) 

e de outro os excluídos, sem acesso à informação e, consequentemente, sem condições de se 

tornarem sujeitos cidadãos. Atravessando essa realidade, na América Latina, há um mal-estar na 

medida em que a facilidade de assimilar tecnologias e imagens de modernização contrapõe-se à 

morosidade com que indivíduos são capazes de romper com valores, normas éticas e virtudes cívicas 

ou mesmo compreender as aceleradas e acentuadas transformações da atualidade (MARTÍN-

BARBERO; REY, 2004)124. O mal-estar da cultura tem relações com a hegemonia do audiovisual e a 

televisão, como defendem Martín-Barbero e Rey (2004)125, desordena e muda os limites do campo 

da cultura. Não apenas a relação com a realidade é transformada pela experiência do audiovisual, mas 

também a percepção de espaço e de tempo.  

Paradoxalmente,  

                                                
121 MARTÍN-BARBERO, Jesús; REY, G. Os exercícios do ver: hegemonia audiovisual e ficção televisiva. São Paulo: Senac, 

2004. 
122 APPADURAI, Arjun. Disjunção e diferença na economia cultural global. IN: FEATHERSTONE, Mike (Coord.). 

Cultura Global: nacionalismo, globalização e modernidade. Petrópolis: Vozes, 1999.  p. 311-327. 
123 Idem, p. 31. 
124 Idem. 
125 Idem. 
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essa nova espacialidade não emerge do itinerário que me tira do meu pequeno 
mundo, senão, ao contrário, da experiência doméstica convertida pela televisão e 
pelo computador nesse território virtual ao qual, como expressivamente disse 
Virillo, ‘todos chegam sem que tenham de partir’ (MARTÍN-BARBERO; REY, 
2004, p. 34) 126 [grifo dos autores]. 

 Silverstone (2002)127 também discute este paradoxo ao se questionar: qual seria o papel da 

mídia sobre nosso cotidiano, em nosso lar? Nessa empreitada, Silverstone sugere que lar não deve ser 

reduzido a um mero espaço físico. O lar deve sim ser compreendido mais como lugar do que espaço; 

um lugar de regresso, com fronteiras para serem definidas e, por vezes, defendidas; lugar de onde 

vemos o mundo; construído a partir da contraposição e da distinção entre privado, pessoal, interior, 

familiar. O lar é, por assim dizer, produto de dialética entre o interior e o exterior. Nessa dialética, a 

mídia tem papel central. Levamos para nosso lar e incluímos em nossa biografia as lembranças da 

mídia, as quais se mesclam às nossas lembranças de casa, sejam essas lembranças boas, más ou 

indiferentes. Silverstone nos fala sobre “as experiências da casa como um espaço mediado, e da mídia 

como espaço domesticado” (p. 174). Abrimos ou fechamos a porta, e o nosso lar é reinventado 

continuamente; e, nesse sentido, a mídia é uma mobilizadora. O mundo, comenta o autor, é visto 

através da televisão, contudo “nosso espaço midiático se estende além do poder das emissoras de 

controlá-lo, e além da capacidade da televisão de definir seus termos de troca, como também 

assuntos a discutir. A regulação do conteúdo está começando a parecer uma impossibilidade” (p. 

177). 

 Retomando Martín-Barbero e Rey (2004)128, estes autores nos colocam que há um 

desprendimento do local/nacional, pois a cultura passa a não ter necessariamente laços com o 

território e a língua. Dessa perspectiva, a novela e o jornal, exemplificam-nos Martín-Barbero e Rey, 

projetados desde o século 18 pela mídia para representar a nação, encontram-se em crise. Mas, 

paralela e paradoxalmente, há um reclame do público pela constituição de sua memória. A televisão, 

neste cenário, apresenta-se como possibilidade de construção de imagem de comunidades, como 

possibilidade de construção do local e do regional. A ideia de comunidades, de acordo com 

Silverstone (2002)129, não se limita aqui às estruturas (instituições que mobilizam a participação e 

                                                
126 MARTÍN-BARBERO, J. REY, G. Os exercícios do ver: hegemonia audiovisual e ficção televisiva. São Paulo: Senac, 

2004. [Grifo dos autores]. 
127 SILVERSTONE, Roger. Por que estudar a mídia? São Paulo: Loyola, 2002. 
128 Idem. 
129 Idem. 
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organização de seus membros), mas a “um conjunto de reivindicações de ser parte de algo partilhável 

e particular, um conjunto de reivindicações cuja eficácia é percebida precisamente e apenas em nossa 

aceitação delas” (p. 183)130. 

 Ao trasladar da percepção de espaço para a de tempo, encontra-se outro sensorium do 

audiovisual, que na atualidade implica a experiência da simultaneidade, da instantaneidade e do fluxo. 

Há, conforme Martín-Barbero e Rey131, um culto ao presente e o esforço da mídia para construí-lo. O 

presente contínuo construído pela mídia desvela um passado reduzido à citação e 

descontextualização e evidencia também uma ausência de futuro, em que as projeções tomam o lugar 

de projetos. Há, na atualidade, uma substituição da estética da duração pela estética da efemeridade. 

Mas há, antes, defende Silverstone (2002)132, a percepção de que há o rítmico e o cíclico, de modo 

que o efêmero não se dá sem ritmos do calendário, sem continuidades ou mesmo se preditibilidades: 

“Só desejamos e administramos o efêmero porque sabemos que ele é permanente. Só estamos felizes 

com o espontâneo e o novo porque confiamos nas consistências do contínuo. E, nisto, a mídia não 

nos deixa parar” (SILVERSTONE, 2002, p. 155)133.  

Para Martín-Barbero e Rey (2004), em meio à bricolagem dos tempos, instaurada pelas 

mídias audiovisuais, passa-se da história para o instantâneo e daí à simultaneidade. A televisão tem 

hoje o efêmero como chave de produção e o seu fluxo reflete novos modos de estar junto: passa-se de 

indivíduos imersos no anonimato das massas para indivíduos conectados por redes e fluxos. 

 Esses autores também consideram que a televisão tem imensurável peso político e cultural; 

e traz, na atualidade, as contradições latino-americanas e, em alguns países, sua capilaridade coexiste 

com a ausência de espaços políticos, revelando uma debilidade social. Essa capacidade de mediação 

(circulação de significados) da mídia advém menos de transformações e modernizações tecnológicas 

e de formatos e mais da expectativa das pessoas sobre ela, daquilo que esperam e pedem à mídia. 

Como Martín-Barbero e Rey defendem, e aqui é endossado, “é impossível saber o que a televisão faz 

com as pessoas, se desconhecermos as demandas sociais e culturais que as pessoas fazem à televisão” 

                                                
130 SILVERSTONE, Roger. Por que estudar a mídia? São Paulo: Loyola, 2002. p. 183. 
131 MARTÍN-BARBERO, Jesús; REY, G. Os exercícios do ver: hegemonia audiovisual e ficção televisiva. São Paulo: Senac, 

2004. 
132 Idem. 
133Idem, p. 155. 
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(2004, p. 40)134.  Demandas sociais que, de um lado, configuram um eterno e dialético processo de 

constituição de identidades coletivas e, de outro, mostra a televisão como a mídia que convoca as 

pessoas como nenhuma outra. A 

televisão se constitui em ator decisivo das mudanças políticas, em protagonista das 
novas maneiras de fazer política, ao mesmo tempo em que é nela que o 
permanente simulacro de sondagens suplanta a participação cidadã e onde o 
espetáculo trapaceia até dissolver o debate político (MARTÍN-BARBERO; REY, 
2004, p. 41)135. 

A representação da modernidade na América Latinaencontra-se na televisão. Nessas 

representações, a partir dos anos 1980, por exemplo, assiste-se ao mercado alçar a posição de agente 

construtor de hegemonia, no lugar do Estado, e, como consequência, uma crescente desvalorização 

do nacional. Tal transformação tem influência da mídia que, para exemplificar, em época anterior, 

caracterizada pelo populismo de governos, teve papel na construção e difusão da identidade e 

sentimentos nacionais, e, tempos depois, passa a mostrar a constituição de nações modernas apoiadas 

no movimento econômico de internacionalização. Hoje, “o nacional na cultura acaba sendo um 

âmbito ultrapassado”, mas não extinto (MARTÍN-BARBERO; REY, 2004, p. 43)136.  

Deslocada – mas não desaparecida – do espaço nacional, a diferença na América 
Latina deixou de significar a busca daquela autenticidade, na qual se conserva uma 
forma de ser em sua pureza original, para se converter na indagação do modo 
desviado e descentrado de nossa inclusão na, e nossa apropriação da, 
modernidade: o de uma diferença que não pode ser digerida, nem expulsa, 
alteridade que resiste de dentro do próprio projeto de universalidade, encerrado na 
modernidade (MARTÍN-BARBERO; REY), 2004, p. 43-44) 137. 

 Há, na atualidade, uma conformação do mercado cultural, em que a produção da cultura 

passa por uma lógica industrial, em que estilos de vida são configurados pela publicidade e pelo 

consumo, gerando hibridações entre o culto e o popular. A modernidade está sendo incorporada e 

apropriada pela América Latina sem deixar de lado a cultura oral, levando em conta narrativas, 

linguagens e saberes tanto da indústria como da experiência audiovisual. Para as maiorias, colocam 

Martín-Barbero e Rey, as transformações culturais do cotidiano encontram-se atravessadas por uma 

multiplicidade dos textos que circulam na atualidade. Nesse contexto, não se pode deixar de pensar 

na cumplicidade e na complexidade de relações entre a oralidade e a visualidade tecnológica. “Se as 

                                                
134 MARTÍN-BARBERO, Jesús; REY, G. Os exercícios do ver: hegemonia audiovisual e ficção televisiva. São Paulo: Senac, 

2004. p. 40. 
135 Idem, p. 41. 
136 Idem, p. 43. 
137Idem, p. 43-44. 
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novas condições de vida na cidade exigem a reinvenção de laços sociais e culturais, são as redes 

audiovisuais que instauram, a partir de sua própria lógica, as novas figuras de intercâmbios urbanos” 

(MARTÍN-BARBERO; REY, 2004, p. 52)138.   

 Na atualidade, nos diz Orozco-Gómez (2002)139, não é possível subtrair os meios e suas 

implicações nas sociedades. Mediatização e audiência encontram-se intersectadas. Na América 

Latina, nos coloca o autor, a televisão é um paradigma comunicacional, pois representa, no século 21, 

um importante fenômeno técnico cultural, complexo e desafiador. Estamos diante de um reinado da 

imagem sobre outras linguagens que ainda instiga estudiosos, educadores, produtores na busca de 

sua compreensão; portanto, trata-se de uma temática não esgotada e para a qual devemos nos voltar 

sem visões moralistas ou carregadas nas tintas do otimismo. Para Orozco-Gómez, como já dissemos 

alhures140, devemos compreender a televisão a partir de sua contextualização, sua interconectividade 

com seus receptores (audiência) e multimediação a partir de diversas fontes. Para alguns 

pesquisadores a televisão já foi arquivada. Contudo, provoca Orozco-Gómez (e por meio deste 

trabalho também o fazemos), mesmo diante da chegada da internet, 

que promete tudo superar, a televisão continua significando um singular e 
generalizado objeto de surpresas, perguntas e encontros para seus investigadores, 
um profundo mal-estar para seus detratores, uma preocupação tendenciosa para 
seus educadores e uma série de prazeres, recompensas e desencontros para suas 
audiências, ao mesmo tempo em que promove às maiorias diversão, 
infoentretenimento, contatos, saberes e conhecimentos estabelecendo agendas, 
chamando, enchendo cada vez mais suas longas vigílias e solidão e inundando por 
igual tempos de ócio produtivos, privados e públicos (OROZCO-GÓMEZ, 2002, 
p. 13)141 [Tradução livre]. 

Lopes (2009)142 destaca o papel da televisão como difusora de informação capaz de chegar a 

todos – sem distinção social, classe ou região – e de partilhar repertórios antes restritos a agências 

socializadoras tradicionais (partido político, família, escola, igreja, aparelho estatal). A televisão, 

                                                
138 MARTÍN-BARBERO, Jesús; REY, G. Os exercícios do ver: hegemonia audiovisual e ficção televisiva. São Paulo: Senac, 

2004. p. 52. 
139OROZCO-GÓMEZ, Guillermo. Recepción y mediaciones: casos de investigación en América Latina. OROZCO- 

GÓMEZ, Guillermo (Coord.) In: Enciclopedia Latinoamericana de Sociocultura y Comunicación. Buenos Aires: Grupo 
Editorial Norma, 2002.  

140 MARCELINO, Rosilene M. A. Comunicação, educação e consumo: a personagem Clô em sala de aula. In: 
COMUNICON, São Paulo, 2010. 

141  Idem, p. 13. [Tradução livre]. 
142 LOPES, M. I. V. de. Telenovela como recurso comunicativo. Matrizes, São Paulo, ano  3, n. 1,  p. 21-47, ago./dez. 

2009. Disponível em: <http://www.matrizes.usp.br/index.php/matrizes/article/view/127/207>. Acesso em: 12 jan. 
2012. 
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continua Lopes, é responsável pela disseminação de propagandas e pela orientação do consumo, que, 

por sua vez, inspira a formação de identidades. Devemos reconhecer a penetração intensa da televisão 

na sociedade brasileira, dada sua capacidade de alimentar um “repertório comum”, 

por meio do qual pessoas de classes sociais, gerações, sexo, raça e regiões diferentes 
se posicionam e se reconhecem umas às outras. Longe de promover interpretações 
consensuais, mas, antes, produzir lutas pela interpretação de sentidos, esse 
repertório compartilhado está na base de uma “comunidade nacional imaginada” 
que a televisão, mais do que qualquer outro meio, consegue captar, expressar e 
atualizar permanentemente (LOPES, 2009, p. 22-23)143. 

Resende (2001) nos convida a refletir sobre a incidência da televisão no cotidiano individual 

e familiar, a olhar para a relação que estabelecemos com os meios de comunicação e em como esta 

ligação incide na configuração de valores e nos modos de pensar e de ver. A televisão não implica uma 

relação unilateral. Nela circulam intercâmbios sociais e em sua linguagem há uma combinação entre 

técnicas audiovisuais e conteúdos psicossociais. Segundo Resende, os 

recursos de produção televisual operam em esferas importantes da sensibilidade 
humana, como percepção e emoção. Ao atrair a curiosidade do telespectador, o 
sentimento de pertença, o desejo de participação, a cumplicidade e o intimismo 
são mobilizados. É um processo que ativa sentimentos, enquanto promove o 
alheamento da razão (RESENDE, 2001, p. 167)144. 

  

3.2 A CONTEXTUALIZAÇÃO DA TELEVISÃO NA CENA BRASILEIRA 

De acordo com o OBITEL (2011)145, o contexto audiovisual brasileiro contemporâneo foi 

impactado por três aspectos: (a) a  sucessão de Luiz Inácio Lula da Silva por Dilma Rousseff, primeira 

mulher a ocupar Presidência da República; (b) a economia estável do País mesmo diante da crise 

mundial; (c) e a chegada de mais de 30 milhões de brasileiros ao mercado de trabalho e ao consumo, 

tomando corpo da chamada classe C. Dentre tais fenômenos, destacamos o último, a emergência da 

classe C, que retomaremos adiante.  

                                                
143 LOPES, M. I. V. de. Telenovela como recurso comunicativo. Matrizes, São Paulo, ano  3, n. 1,  p. 21-47, ago./dez. 

2009. Disponível em: <http://www.matrizes.usp.br/index.php/matrizes/article/view/127/207>. Acesso em: 12 jan. 
2012. 

144 RESENDE, Vera da Rocha. A vida em capítulos. In: DOWBOR, Ladislau et al. Desafios da comunicação. Vozes: Rio de 
Janeiro, 2001. 

145 LOPES, Maria I. V. de et al. Observatório Ibero Americano da Ficção Televisiva – OBITEL 2011: qualidade na ficção 
televisiva e participação transmidiática das audiências. Rio de Janeiro: Editora Globo, 2011. 
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 Neste trabalho olhamos para a televisão aberta brasileira, iniciada em 1950 e presente, 

atualmente, em 95% dos lares do País, o que lhe confere o status de principal meio de comunicação 

brasileiro. A tevê aberta brasileira é composta, hoje, por seis redes nacionais, uma pública (a TV 

Brasil) e cinco privadas (Globo, SBT, Record, Band, e Rede TV!). Entre essas emissoras, centramos 

esta pesquisa na Rede Globo, emissora líder de audiência, detentora de 47% de participação frente a 

suas concorrentes. Sua hegemonia é confirmada principalmente quando observamos sua distância 

em relação à segunda colocada, a Record, que detém 18% de participação. O hábito de consumo de 

televisão tem se transformado. A audiência, por exemplo, antes iniciava seu pico por volta das 17h30 

e experimentava o seu declínio perto de 22 horas. Hoje, observa-se um deslocamento da 

concentração de audiência para o período compreendido entre 19 e 22 horas. O crescimento da 

classe C representa outra transformação significativa para as discussões sobre a televisão. O aumento 

do potencial de consumo da também chamada nova classe média fez ascender exponencialmente o 

volume de compra de eletroeletrônicos. Tal fenômeno influiu tanto na formatação da grade de 

programação como nos conteúdos televisivos, pois a classe C é a que dedica mais tempo à tevê e a sua 

fidelização torna-se prioritária para os veículos (OBITEL, 2011)146.  

 Referente aos gêneros de programas veiculados, a ficção – compreendida por telenovela, 

série, minissérie, filme, desenho adulto, infantil – ocupa o segundo lugar, com 20,4% da configuração 

da grade, antecedida pela informação que compreende 23% do escopo televisivo nacional.  

 Quanto aos investimentos publicitários, em 2010 a maior parte, 52,7%, foi destinada à 

televisão, o que representou um aumento de 18% comparado ao ano de 2009. Esse montante toma 

importância quando o comparamos aos investimentos realizados em outros meios: jornal (21,2%), 

revista (8,4%), tevê por assinatura (8,3%), internet (4,1%), rádio (4%), cinema (0,6%), mobiliário 

urbano (0,3%), outdoor (0,1%) (OBITEL 2011)147. 

 No Brasil, em 2010, foram ao ar mais de 60 produções ficcionais, das quais 31 inéditas 

veiculadas pela Rede Globo. De acordo com o Obitel (2011, p. 148)148, 48% das horas produzidas em 

2010, concentraram-se na faixa nobre. As telenovelas veiculadas no período, no País, chegaram a 13 

títulos, sendo seis veiculadas no horário prime (Caras & bocas, Tempos modernos, Viver a Vida, 

                                                
146 LOPES, Maria I. V. de et al. Observatório Ibero Americano da Ficção Televisiva – OBITEL 2011: qualidade na ficção 

televisiva e participação transmidiática das audiências. Rio de Janeiro: Editora Globo, 2011. 
147 Idem. 
148 Idem. 
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Passione e Ti-ti-ti). Os capítulos de telenovela tiveram, para 82,5% das tramas, duração média, isto é, 

entre trinta e sessenta minutos. Pelo quarto ano consecutivo, as dez maiores audiências de teleficção 

foram ao ar pela Rede Globo e a novela Passione, nosso foco nesta dissertação, esteve entre as maiores 

audiências, com 35,8%. Passione teve como um público composto principalmente mulheres 

(63,92%), pessoas entre 35 e 49 anos (23,58%) e acima de 50 anos (34,18%), e abrangeu as classes C 

(52,08%) e AB (29,34%). Entre as temáticas sociais abordadas por Passione, encontramos: “gravidez 

na adolescência e aborto, casamento consanguíneo, formas de combate à pedofilia; trabalho infantil e 

formas de combatê-lo; tratamento contra drogas; sustentabilidade; adoção de crianças abandonadas” 

(OBITEL 2011, p. 158)149. Nessa gama de temáticas, discorreremos aqui, em certa medida, sobre o 

núcleo destacado para retratar a ideia de sustentabilidade. Trata-se de um núcleo cômico, formado 

pelos atores Francisco Cuoco, no papel de Olavo, o Rei do Lixo, proprietário de uma companhia de 

reciclagem localizada na Zona Leste de São Paulo; Flávio Migliaccio como intérprete de Seu 

Fortunado, tio de Olavo; Gabriela Duarte, que interpreta Jéssica, a filha de Olavo; Bruno Gagliasso, 

que deu vida ao italiano Berillo, marido de Jéssica; a empregada Guida, vivenciada por Andrea Bassit; 

e Irene Ravache no papel de Clô (Clotilde Iolanda Souza e Silva), esposa de Olavo e Rainha do Lixo. 

Entre essas personagens, como delimitação, focalizamos nossa análise na personagem Clô, sobre as 

motivações falaremos um pouco mais adiante neste capítulo. Por hora, chamamos a atenção para o 

fato de que “a correlação entre o tratamento discursivo dado às temáticas dominantes da matriz 

melodramática e às temáticas sociais na telenovela brasileira produz uma narrativa cuja análise tem 

muito a nos dizer sobre a sociedade e as relações vividas em nosso país” (OBITEL, 2011, p. 159)150. 

 

3.3 TELENOVELA E CONSUMO NO CENÁRIO NACIONAL 

Para Borelli (2001)151, o processo de produção e formatação de indústrias culturais tem sua 

ancoragem nos territórios da ficcionalidade ou gêneros ficcionais. A ficcionalidade, entre outros 

formatos, compreende narrativas de novelas, minisséries, telejornais, programas de auditório, 
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músicas, livros, revistas, filmes, que, por sua vez, são permeados por suspense, comédia, melodrama, 

enigmas, tramas policiais; e circulam através de veículos como a televisão, o rádio, a imprensa, 

editoras, produtoras fonográficas. Os gêneros ficcionais estão inseridos na cotidianidade de 

receptores de todo o mundo, configurando-se como elemento de mediação entre produtores, 

produtos e receptores, visto que todos partilham códigos que os capacitam a reconhecer histórias, 

textos, mensagens e sinais. Os territórios da ficcionalidade constituem ainda a cultura popular de 

massa e articulam e tensionam a todo instante as dimensões culturais massivas e eruditas. Além disso, 

podem evocar mecanismos coletivos de projeção e identificação ou, ainda, ser dirigidos a 

determinadas configurações de público (jovens, adultos, mulheres, homens, etnias, por exemplo). 

O melodrama, coloca Borelli (2001)152, tem a capacidade de realizar operações simbólicas 

que articulam memórias, sonhos, desejos e realizações por meio da narrativa. Resende (2001)153 

reconhece a telenovela como forte expressão da indústria cultural, um produto cultural midiático que 

compreende tanto uma linguagem estética como também representa uma forma de comunicação, em 

que circulam e são oferecidos modelos de vida, sonhos e ideais, como a personagem Clô aqui 

discutida. O gênero televisual, prossegue Resende, ocupa, em vários países, a maior parte do tempo 

de uma parcela significativa da população, chegando a telenovela a orientar o agendamento de 

atividades do espectador para fora de seu horário de exibição. O acompanhamento de capítulos 

tende, segundo Resende, a criar novos domínios e repertórios, e, desta experiência, emerge a 

subjetividade, aspecto regulador da interação social. 

Os meios de comunicação, e destacamos aqui a televisão, incidem na configuração do tempo 

e nos hábitos de audiência. Nesse contexto, o chamado “tempo livre” molda-se de acordo com a 

exibição de programa, que vai ao encontro de nossos gostos ou necessidades. Esse tempo, não 

podemos deixar de mencionar, também é reflexo de questões advindas do meio social. Portanto, o 

tempo dito livre resulta de um embate permanente entre setores dominantes da sociedade para 

administrar o tempo dos indivíduos, irradiando para a administração de seu cotidiano (MOTTER, 

2003, p. 26-27)154. 
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O caráter narrativo confere e suporta o êxito da telenovela, afirma Baccega (2001)155. A 

narrativa, para Milly Buonanno mencionada por Baccega (2001), abarca “qualquer forma de conto 

de imaginação que a história humana tenha conhecido – da pintura rupestre à poesia épica, às obras 

teatrais, aos diversos gêneros de prosa literária; da narração cinematográfica, aos quadrinhos e aos 

desenhos animados”. 

Ao procurar demarcar os primórdios da telenovela, Baccega (2001)156 menciona Charles 

Dickens – habituado a fazer dramatização de seus romances por meio de diferentes entonações de 

voz – e Mark Twain, com o hábito de declamar seus contos. Contudo, depois das zarzuelas cubanas, 

credita à soap opera americana, veiculada pelo rádio, a origem do formato de narrativa transmitida 

pela telenovela. De acordo com Resende (2001)157, “as cartas, o romance-folhetim, a soap opera, a 

radionovela e a fotonovela” (p. 168) são os formatos antecessores da telenovela. A carta representou 

o instrumento de troca de experiências, de auto-revelação e subjetivação por volta do século 17, na 

cultura ocidental. O folhetim, obra de ficção destinada ao entretenimento das massas, inaugurou a 

cultura popular de massa na França, no século 19, quando trouxe aos jornais, principalmente, de 

forma seriada e periodicidade diária, a linguagem coloquial para contar temáticas ligadas ao cotidiano 

do leitor.  O folhetim “disciplinava o leitor na leitura sequencial, garantindo a circulação do jornal” 

(RESENDE, 2001, p. 168)158.  

Ao Brasil, o folhetim chegou como sinônimo de status cultural, reservado à elite do País, dada 

a realidade brasileira, à época imersa em um contexto agrário e permeado por um alto índice de 

analfabetismo, muito diferente da situação urbano-industrial experimentada pela Europa quando 

foram lançados os primeiros folhetins. No início, o folhetim publicado no Brasil era tradução 

praticamente simultânea daquilo que era veiculado na França. O Guarani, de José de Alencar, foi um 

dos primeiros romances a circular seriadamente em jornal. Para Borelli (2001)159, o romance-

folhetim aportou no Brasil em meados do século XIX, anos depois de seu aparecimento na imprensa 
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156 Idem. 
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francesa/europeia, e caracterizava-se por uma narrativa tecida pela literatura de entretenimento e 

pela vida cotidiana de seus leitores veiculada em fragmentos nos rodapés de jornais. Tratava-se de 

uma narrativa amparada pelo hábito secular de contar histórias, preparada por narradores anônimos e 

oferecida aos que dominavam a escrita e leitura oficiais.  

O rádio, influenciado pela soap opera americana, também trouxe histórias seriadas aos 

contextos brasileiro e latino-americano, contudo configurava-se não a partir do gênero literário, 

como no caso do folhetim, mas a partir de propagandas de produtos de toilete. As soap operas 

americanas – veiculadas por companhias como Procter and Gamble, Colgate Palmolive, Lever 

Brother – submetiam produtores e autores a critérios de venda ao consumidor e buscavam atrair 

estrategicamente a atenção de mulheres, principalmente, e evidenciavam circunstâncias e assuntos de 

família. Como nos explica Resende (2001, p. 169)160, não “havia uma estória principal, mas uma 

comunidade de personagens, fixados em determinado lugar, vivendo diferentes dramas”. No Brasil, a 

radionovela – que também contou com o patrocínio de uma empresa, a Colgate-Palmolive –, obteve 

expressivo sucesso e, aos poucos, fez surgir autores e produtores nacionais.  

Glória Magadã, ou Maria Magdalena Iturrioz, no Brasil, é lembrada por Baccega (2001), 

como personagem central do período da radionovela brasileira: 

Fugida da Revolução Cubana, essa selecionadora de sinopses da Colgate-
Palmolive cubana, que nunca havia escrito uma radionovela ou uma telenovela, 
carregou consigo as sinopses que lá estavam e com elas acabou por se tornar, no 
Brasil, durante alguns anos, a “dona” da teledramaturgia, fazendo adaptações não 
de obras teatrais, mas de sinopses dos dramaturgos cubanos, sem conhecimento 
deles (BACCEGA, 2001). 

A fotonovela, coloca-nos Resende (2001)161, obteve sucesso no Brasil nos anos 1960 e seu 

formato, mesclando imagens e texto, trazia às revistas histórias dramáticas; histórias essas resultantes 

de experiências em dramaturgia colocadas em teste no rádio e no radioteatro. Tais iniciativas 

influenciaram na configuração da telenovela.  

Baccega (2001)162 destaca que Cuba trouxe para a América Latina, a telenovela revestida com 

características do melodrama ao fazer adaptações de obras de teatro, musicais e comédias. O gênero 
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melodrama e o formato folhetim constituem, conforme Borelli (2001)163, a matriz cultural a partir da 

qual foi criado e consolidado um padrão para a telenovela brasileira nos anos 50. Na América Latina, 

este binômio – melodrama e folhetim – ratificou-se antes nas radionovelas, e, nos Estados Unidos, 

nas soap operas. Nas palavras de Borelli, “as telenovelas, no Brasil dos anos 50, respondiam pelo 

padrão do folhetim melodramático e expressavam-se por meio de adaptações literárias de obras 

nacionais e estrangeiras ou por histórias produzidas por escritores brasileiros, pioneiros nesta arte de 

fazer” (p. 129)164.  

Baccega165 salienta que a primeira telenovela escrita na América Latina foi Caminhos do amor. 

Com 52 capítulos, a obra teve a autoria de Mário Barral, Adela Escartín e Armando Bianchi. No 

Brasil, a primeira telenovela foi ao ar em 1963.  Escrita por Dulce Santucci e exibida pelo Canal 9 

(Excelsior, São Paulo), “2-5499 Ocupado” teve como protagonistas Glória Menezes e Tarcísio Meira. 

Baccega destaca que a “telenovela brasileira tem suas raízes na telenovela cubana”. 

Conforme Resende (2001), a novela brasileira tomou seu formato atual em meados dos anos 

1960 e salienta que o golpe de 1964 e a instauração do AI-5 amordaçaram, através da censura, a 

cultura brasileira, o que levou artistas a migrarem dos teatros para a televisão. Em 1969, destaca 

Resende, a TV Globo criou seu núcleo de telenovelas, fase em que as produções eram atravessadas 

“pelo absurdo e pelo fantástico, com estórias de reis e rainhas loucas, de sheiks e de ciganos, com 

referências a ambientes e épocas distantes” (RESENDE, 2001, p. 169)166; já em 1970, a TV Globo 

alça o mercado cultural externo, visando à exportação de novelas. O caráter melodramático – com 

emoção e romance – prevaleceu na telenovela na década de 1960 e ainda se mantém em emissoras 

como a mexicana Televisa, sem acrescentar, critica Baccega (2001)167, outras temáticas. 

Para Borelli (2001)168, o padrão melodramático e de folhetim manteve-se quando, em 1963, a 

transmissão da telenovela passou a ser diária. Já nos anos 1970, algumas transformações foram 

incorporadas. Entre elas a introdução de novas temáticas, estabelecimento de novos territórios de 
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ficcionalidade e recursos tecnológicos. Como resultado de transformações tecnológicas, houve a 

veiculação de imagem colorida, em 1973, na telenovela O bem amado, de Dias Gomes; trama também 

responsável por incorporar “cenas da realidade brasileira” (p. 130), resultando em um realismo 

fantástico (expressão utilizada por Tzvetan Todorov), no qual se propunha um debate crítico no 

enredo a partir de questões “sobre as condições históricas e sociais vividas pelos personagens”. Dias 

Gomes enfrentou a censura ao trazer para seu enredo a temática social brasileira, “por fazer sátira 

política, por enfocar questões urbanas, como especulação imobiliária, poluição ambiental, jogo do 

bicho, e por tocar em questões polêmicas, como a seca nordestina, o coronelismo, o celibato dos 

padres, diversos tipos de corrupção e preconceito racial” (RESENDE, 2001, p. 170)169. Os anos 1970 

podem, segundo Borelli, ser considerados um período de “novelas-verdade”, em que as narrativas 

passaram a incorporar “o cotidiano mais próximo da vida do espectador [...] Estas alterações revelam, 

ainda, a existência de uma maior sintonia dos produtores culturais com as manifestações mais gerais 

emergentes na sociedade brasileira” (BORELLI, 2001, p. 130)170.  As modificações dos gêneros 

ficcionais demonstram a existência de um “deslocamento na textualidade do gênero” e essa 

heterogeneidade respeita as “necessidades de produção, recepção e consumo televisuais” (p. 131)171. 

Dessa perspectiva, os territórios da ficcionalidade evidenciam-se como modelos dinâmicos. 

Baccega (2001)172 declara que a telenovela é um “produto antropofagicamente construído 

pelos brasileiros, que deglutiram as influências do circo, do folhetim e do cordel, da soap opera, dos 

cubanos e de Glória Magadã” e nos chama a atenção para o trasladar das novelas tradicionais às 

socioculturais. 

Primeiro, conforme Baccega (2001)173, vislumbramos nas telenovelas tradicionais a 

retratação de um mundo maniqueísta refletido em personagens bons e maus, sem perspectiva de 

mudanças, com diálogos pobres e situações estereotipadas como, por exemplo, mulher sempre 

emocional e dependente do homem, médicos sempre abnegados, políticos sempre corruptos, 
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famílias nucleares constituídas por pai, mãe e filhos. De outro lado, emergiram as chamadas 

telenovelas socioculturais, nas quais é incorporada a complexidade social e o emaranhado de 

possibilidades oriundas do contexto sociopolítico-cultural, personagens deixam de ser planas e 

passam a ter a possibilidade de construir seus destinos, nem sempre há punição para o mau caratismo, 

a família passa a ter configuração múltipla, há a incorporação de novas temáticas, o tratamento dado 

ao melodrama se transforma, e há um grande número de subtramas. “A história de amor, central, não 

desaparece, mas se torna, como se vê, muito mais complexa. Esta é a telenovela brasileira”. 

Vemos o Brasil na telenovela, afirma Lopes (2009)174. Para Motter (2003) a telenovela 

experimenta prestígio crescente; tem uma audiência expressiva; é transclassista à medida que abrange 

vários segmentos sociais; dentre os produtos de massa, possui maior grau de elaboração artística; 

possui rentabilidade e sua aceitação é internacional. Além disso, representa um produto de 

exportação responsável por difundir a cultura de nosso País:  

Hoje é impossível ignorar sua presença na vida nacional como objeto de crítica ou 
de fruição [...] Ignorar uma produção cultural capaz de controlar, dentro de seu 
horário, as emoções de milhões de brasileiros e produzir a ressonância de que é 
capaz [...], seria fechar os olhos à própria realidade (MOTTER, 2003, p. 22)175. 

 A telenovela, conforme Baccega (2001)176, continua a representar, na atualidade, o mais 

importante produto da indústria cultural brasileira, a partir do qual se devem produzir e divulgar 

novos olhares através da academia, através da ciência. Nas palavras de Jorge Amado (apud 

BACCEGA, 2001), seria “muito classista pensar que são tolas as [...] pessoas que veem uma boa 

telenovela em todos os países do mundo”. Neste sentido, trazemos a este trabalho também as 

palavras de Lopes, Borelli e Resende (2002)177 quando dizem que,  

Roger Silverstone (1996) já havia mencionado que a soap opera, na medida em que 
representa as utopias, distopias e problemas das cidades, atua como um ‘coro grego 
para os dramas da vida cotidiana’. O que desejamos destacar aqui é que a 
telenovela não só encontra ressonância com as classes populares a partir da 
representação dos dramas do cotidiano, mas, também, por representar o tempo em 
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diálogo com o tempo vivido pelo telespectador (LOPES, RESENDE, BORELLI, 
2002, p. 362)178. 

Motter (2003)179 parte da suposição do cotidiano como um elemento catalisador da 

audiência capaz de gerar identificação e seduzir o público da telenovela. O que era uma impressão 

nos estudos iniciais tornou-se certeza ao final de sua pesquisa: efetivamente havia (e há) um 

paralelismo entre os cotidianos ficcional e concreto, isto é, entre o cotidiano construído pelo produto 

ficcional e o cotidiano vivido pela audiência.  

A vida cotidiana, por assim dizer, é marcada pelo tempo. O cotidiano desvela-se como 

ordenamento “do dia a dia da vida individual dos homens, repetição de suas ações vitais fixadas na 

repetição diária, na distribuição do tempo em cada dia, ela é a divisão do tempo e é o ritmo em que se 

escoa a história individual [...] Ela tem sua própria experiência, [...] horizonte, [...]previsões” 

(MOTTER, 2003, p. 26)180. Nos mecanismos de ação e de vida estão embutidos, inconscientemente, 

segundo Motter (2003), a atividade e o modo de viver. Nossa consciência, na vida de todos os dias, é 

guiada de maneira mecânica e automatizada: “é aquela vida dos mesmos gestos, ritos e ritmos de 

todos os dias: é levantar nas horas certas, dar conta das atividades[...], ir para o trabalho, para a escola, 

para a igreja, cuidar das crianças, tomar café, almoçar, [...]praticar o esporte[...], ler o jornal, sair [...] 

ou ver televisão” (MOTTER, 2003, p. 26)181. O cotidiano representa, conforme Junqueira (2011)182, 

o espaço de naturalização das coisas, onde se dá o embate pela construção da hegemonia e 

cristalização de sentidos; trata-se de um processo cultural de negociação de valores sedimentado no 

dia a dia. 

Na atualidade, o homem, frente à aceleração do processo de urbanização, não realiza com 

intensidade sua vida cotidiana e se coloca à distância de rupturas diante de situações vindas à tona na 

sua vida de todos os dias. De acordo com Falcão, mencionada por Motter (2003, p. 27)183, a “vida 

cotidiana é o conjunto de atividades que caracteriza a reprodução dos homens singulares que, por seu 

turno, criam a possibilidade de reprodução social”. Como instrumento de sobrevivência, o homem 
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aprende a reproduzir relações sociais como atividade diária. Mas não podemos simplificar e limitar o 

homem à mera reprodução. Há também o que a autora chama de suspensão da cotidianidade, ponto 

de tensão entre conservação e mudança; seja pela arte ou pela ciência (objetivações mais 

duradouras), ou mesmo pelo exercício do homem de tomar distância de seu cotidiano e se 

reapropriar dele de maneiras distintas. Para Motter, no campo da suspensão da cotidianidade, reside 

a disputa pela dominação entre o Estado e a produção capitalista de bens de consumo (incluindo aí 

os bens simbólicos provenientes da indústria cultural) pela cristalização de sentidos, visto que, no 

cotidiano, está a base da rentabilidade econômica (MOTTER, 2003, p. 28)184. Motter entende as 

classes médias como catalisadoras de processos gerenciador e controlador emanados tanto pelo 

Estado como pela produção capitalista na cotidianidade da sociedade. Mas o homem não é um 

consumidor dócil e voraz que relega sua condição de sujeito e cidadão, como nos sugere Netto 

mencionado por Motter (2003). O cotidiano é construído dialeticamente e a alienação não está em 

sua estrutura, mas sim em certas circunstâncias sociais.  

Certeau (2003)185, por sua vez, alerta-nos sobre a fabricação de sentidos por dentro do 

sistema, no cotidiano, de maneira silenciosa e praticamente invisível. Lembra-nos, para ratificar seu 

ponto de vista, dos tempos de colonização quando os espanhóis, diante dos indígenas, não obtiveram 

sucesso em comandá-los. Os espanhóis não foram bem-sucedidos porque as etnias indígenas 

faziam das ações rituais, representações ou leis que lhes eram impostas outra coisa 
que não aquela que o conquistador julgava obter por elas. Os indígenas a 
subvertiam, não as rejeitando diretamente ou as modificando, mas pela sua 
maneira de usá-las (...) seu modo de usar a ordem dominante exercia o seu poder, 
que não tinha meios para recusar; a esse poder escapava sem deixá-lo. A força de 
sua diferença se mantinha nos procedimentos de ‘consumo’ (CERTEAU, 2003, p. 
38-39)186. 

Retomando a telenovela, entendemos que o imaginário está contido no cotidiano e tem a 

função, de acordo com Lefébvre articulado por Motter (2003)187, de disfarçar as pressões, a 

intensidade de conflitos, os problemas ditos reais. Na ficção, portanto, constitui-se um vínculo de 

socialização, “na medida em que ela pode ser para o imaginário e para a memória do indivíduo um 

momento de experimentar a existência de outras imaginações e de outros universos imaginários” 

                                                
184 MOTTER, Maria Lourdes. Ficção e realidade: a construção do cotidiano na telenovela. São Paulo: Alexa Cultural, 

2003. p. 28. 
185 CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano. Petrópolis, RJ: Vozes, 1994. 
186 Idem. 
187 Idem. 
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(MOTTER, 2003, p. 29)188. Dessa perspectiva, os consumidores são produtores desconhecidos, 

como nos apresenta Certeau (2003)189, cujas táticas de consumo revelam-nos as “engenhosidades do 

fraco para tirar partido do forte” (p. 45); e, consequentemente, resultam em uma politização das 

práticas cotidianas.  

As fronteiras da intraficção são atravessadas por dois mundos (MOTTER, 2003)190. O real e 

o ficcional são absorvidos no interior da obra e constituem nela outra realidade. No caso da 

telenovela, trata-se de uma realidade apresentada à audiência de maneira seriada, mais comumente 

no horário nobre, espaço delimitado no intervalo entre o trabalho e o sono, entre 19 e 22 horas. A 

Rede Globo confere grande valor à teledramaturgia ao ter criado uma grade de programação rígida e 

totalmente voltada à ficção (MOTTER; MUNGIOLI, 2007)191. O consumo dos meios de 

comunicação toma, portanto, centralidade na definição e manutenção de nossas rotinas; e, dessa 

perspectiva, regulam nossa vida diária. Mas esta regulação não significa, antecipando um pouco do 

que falaremos no terceiro capítulo desta dissertação, passividade ou voyeurismo do consumidor diante 

de uma sociedade espetacularizada (CERTEAU, 2003). Devemos levar em consideração o fato de 

numa história sempre haver um leitor, “e esse leitor é um ingrediente fundamental não só no 

processo de contar história, como também da própria história” (ECO, 2009, p. 7)192. 

A ficção não traz problemas, antes coloca cada telespectador diante de seres 
familiares vivendo conflitos, buscando soluções, reconciliando-se, mostrando um 
modo de ver e reagir diante das possibilidades de escolha de respostas às questões 
que a cada passo propõe a complexidade do mundo no interagir social (MOTTER, 
2003, p. 31). 

A tevê e seus produtos se adensam em nossas vidas e na organização de nossos cotidianos 

ancorados pelo conhecido recurso de contar histórias, diariamente e de maneira gradativa. Esta 

fórmula foi emprestada pelas telenovelas brasileiras e o contador de história transformou-se no 

roteirista, cujo ofício lhe reserva a responsabilidade de transmitir emoções, em frações diárias, em 

                                                
188 MOTTER, Maria Lourdes. Ficção e realidade: a construção do cotidiano na telenovela. São Paulo: Alexa Cultural, 

2003. p. 29. 
189 CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano. Petrópolis, RJ: Vozes, 1994. p. 45. 
190 Idem. 
191 MOTTER, Maria Lourdes. MUNGIOLI, Maria Cristina P. Gênero teledramatúrgico e a criatividade. Revista USP.  

São Paulo, n. 76,  p. 157-166, fev. 2008.  
192 ECO, Umberto. Seis passeios pelo bosque da ficção. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. 10. reimpressão. 

Tradução: Hildegard Feist. 



 

 

65

meio a enredos longos, complexos, repletos de nuances de personagens, ambientes, situações 

(MOTTER, 2003)193. 

A telenovela brasileira encontra-se, de acordo com Lopes (2009)194, incorporada à cultura do 

País, reconhecida como um elemento de narrativa de nação e representa um espaço público de 

debates. Lopes chama de recurso comunicativo da telenovela brasileira a capacidade de este produto 

cultural trazer às tramas a contemporaneidade, a linguagem coloquial, o humor inteligente, a 

ambiguidade de personagens e um repertório de referências compartilhado entre os brasileiros. A 

telenovela Passione, trazida a esta dissertação, evoca, por meio de seu núcleo cômico, mencionado no 

tópico anterior, a sustentabilidade, temática recorrente em nosso País (e no mundo) na atualidade. A 

sustentabilidade assume, para alguns autores, como nos mostram Barbieri e Cajazeira (2009)195, 

algumas dimensões: (a) a sustentabilidade social, (b) a sustentabilidade econômica, (c) a 

sustentabilidade cultural (d) a sustentabilidade espacial, (e) a sustentabilidade ecológica. Aqui, 

centraremos nossa atenção nesta última – a sustentabilidade ecológica – que está voltada a ações 

“para aumentar a capacidade de carga do planeta e evitar danos ao meio ambiente causados pelos 

processos de desenvolvimento, por exemplo, substituindo o consumo de recursos não renováveis por 

recursos renováveis, reduzindo a emissão de poluentes” (BARBIERI e CAJAZEIRA, 2009, p. 67)196, 

de modo a preservar a biodiversidade. A novela Passione traz a discussão desta última dimensão, a 

ecológica. Com isso, ratificou uma marca central da telenovela brasileira, as chamadas merchandising 

social, consideradas “uma estratégia de comunicação que consiste na veiculação nas tramas [...] de 

mensagens socioeducativas” (OBITEL, 2011, p. 145)197 [grifo nosso]. Silvio de Abreu, conforme 

entrevista cedida para esta dissertação, procurou trabalhar o “contraste entre um homem [Olavo] 

preocupado com a natureza, trabalhando com reciclagem, e uma mulher [Clô] completamente 

desligada da realidade”. Nesse contraste, a proposta do autor era discutir as responsabilidades sociais 

                                                
193 MOTTER, Maria Lourdes. Ficção e realidade: a construção do cotidiano na telenovela. São Paulo: Alexa Cultural, 

2003. 
194 LOPES, M. I. V. de. Telenovela como recurso comunicativo. Matrizes, São Paulo, ano  3, n. 1,  p. 21-47, ago./dez. 

2009. Disponível em: <http://www.matrizes.usp.br/index.php/matrizes/article/view/127/207>. Acesso em: 17 jan. 
2012. 

195 BARBIERI, José C.; CAJAZEIRA, Jorge Emanuel. Responsabilidade social empresarial e empresa sustentável: da teoria à 
prática. São Paulo: Saraiva, 2009.  

196 Idem. 
197 LOPES, M. I. V. de et al. Observatório Ibero-americano da Ficção Televisiva. OBITEL 2011: qualidade na ficção 

televisiva e participação transmidiática das audiências. Rio de Janeiro: Ed. Globo, 2011. [Grifo nosso]. 
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de cada um. Assim, a sustentabilidade ecológica entrou em cena no horário nobre da televisão 

brasileira, das 21h às 22h, no núcleo cômico de Passione, de modo a tratar a temática não de um 

modo aborrecido, como sugeriu Silvio de Abreu. Neste núcleo cômico, nossa atenção está voltada à 

personagem Clô, esposa de Olavo, inicialmente conhecida na trama como Rainha do Lixo e que na 

condição de emergente, aspira ser aceita pela alta sociedade paulistana.  

Segundo Motter (2003)198, é imprescindível que as personagens pareçam reais: 

Um dos efeitos fundamentais para que esse efeito se realize, está, a nosso ver, na 
estruturação do personagem a partir da instituição de um cotidiano que o prenda, 
que o ancore no espaço e no tempo. Tecido de reiterações e recorrências, o 
cotidiano participa na construção do personagem, marcando-o por hábitos 
rotineiros, cuja sucessão demarca sua individualidade, sua existência enquanto ser 
e lhe garante similitude com o real. Seu cotidiano individual é organizado também 
em função do cotidiano que se articula na trama geral da narrativa e da qual todos 
os personagens participam como integrantes desse universo particular (MOTTER, 
2003, p. 32)199. 

 No caso de Clô, nesta dissertação, entendemos a personagem como uma alegoria, no 

sentido debatido e articulado por Ismail Xavier (2005)200. A reavaliação do conceito de alegoria alçou 

lugar de importante tópico de pesquisa e debate cultural nos anos 70, partindo-se das ideias de 

Walter Benjamin. Essa reavaliação propõe que há uma dissolução da ideia de interpretações estáveis e 

válidas universalmente e emerge a concepção de história “como um processo ininterrupto de 

produção, mudança e dissolução de sentidos” (XAVIER, 2005, p. 339)201. A cultura moderna 

parecere-nos imbricada na instabilidade e neste contexto há a proeminência da alegoria, visto tratar-

se de um processo de significação fortemente ancorado na mediação, ou seja, “com a ideia de um 

artefato cultural que requer sistemas de referências específicos para ser lido, estando, portanto, 

distante de qualquer sentido natural” (XAVIER, 2005, p. 340)202.  A alegoria está assentada na 

interação de diferentes sistemas culturais, nas controvérsias e não é, portanto, uma via de mão única. 

Estamos todos familiarizados com a mobilização típica de narrativas alegóricas nas 
quais as vidas de determinados indivíduos são apresentadas como figurações do 
momento fundador ou do destino de um grupo, ou nas quais a recapitulação do 

                                                
198 MOTTER, Maria Lourdes. Ficção e realidade: a construção do cotidiano na telenovela. São Paulo: Alexa Cultural, 

2003.  
199 Idem, p. 32. 
200XAVIER, Ismail. A alegoria histórica. In: RAMOS, Fernão P. (Org). Teoria contemporânea do cinema: pós-

estruturalismo e filosofia analítica. São Paulo: Senac, 2005. 1 v. 
201 Idem, p. 339. 
202 Idem, p. 340.  
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passado é tomada como discussão disfarçada de dilemas presentes (XAVIER, 
2005, p. 341)203.  

 O discurso alegórico não subentende simplicidade, ao contrário, por vezes não é detectado 

facilmente e evidencia-nos sua constituição dotada de polissemia e ambiguidade operadas nos 

processos intenção/enunciação/interpretação. Há, de um lado, uma dada expressão alegórica 

(estratégias retóricas particulares) e, de outro, uma interpretação dessa alegoria. A alegoria envereda-

nos para uma narrativa pedagógica, na qual uma história “(transmitida por enunciação, texto escrito 

ou filme) ou uma imagem [...]” cristalizam “um conceito, uma ideia ou uma moral” (XAVIER, p. 

348)204. 

 Há uma alegoria chamada de estereótipo, que coloca nos ombros de certos personagens a 

representação de uma classe, de um grupo étnico, de uma nacionalidade. O 

estereótipo possui uma dimensão alegórica, pois corresponde a uma forma de 
representação pela qual a ideia genérica (ou seja, a ideia preconcebida), sobre um 
grupo social encontra sua ‘ilustração’, ou concretização em uma única imagem ou 
narrativa composta especificamente para confirmar aquela generalização falsa” 
(XAVIER, 2005, p. 348)205 . 

 Há uma projeção das dificuldades do grupo retratado e o eixo da interpretação (o leitor 

imbuído de seus preconceitos culturais) torna-se a coordenada responsável pela alegoria. Há 

personagens que podem ser consideradas emblemáticas, isto é, alegóricas. Mas a alegoria deve ser 

considerada como modo de representação complexo. Como Tondato (2011) coloca, na “mídia as 

identidades são apresentadas sob a forma de representações, construídas a partir de sistemas 

simbólicos, passíveis, portanto, de interpretações diversas. Para que possam ser ‘interpretadas’, as 

representações devem fazer parte de um processo sociocultural” (p. 165)206. 

 Certos personagens podem ser compreendidos e lidos como emblemas. Consideramos Clô 

um emblema. Além das questões acerca da sustentabilidade, repousa nos ombros da personagem a 

representação dos emergentes, os donos do dinheiro novo. 

   

                                                
203 XAVIER, Ismail. A alegoria histórica. In: RAMOS, Fernão P. (Org). Teoria contemporânea do cinema: pós-

estruturalismo e filosofia analítica. São Paulo: Senac, 2005. p. 341.1 v.  
204Idem, p. 348.  
205 Idem, p. 348.  
206 TONDATO, Márcia P. Identidades múltiplas: meios de comunicação e a atribuição de sentido no âmbito do 

consumo. In: TEMER, Ana Carolina R. P (Org). Mídia, Cidadania & Poder. Goiânia: FACOMB/FUNABE, 2011. 
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 Ao falarmos no dinheiro novo, retornamos a um dos três aspectos destacados pelo OBITEL 

(2011)207 no contexto audiovisual brasileiro: o recente crescimento econômico, experimentado pelo 

País, que culmina com mais de 30 milhões de pessoas recém-chegadas ao mercado de trabalho e ao 

consumo. Embora a classe média seja sensação da economia brasileira, as classes A e B são as que 

mais crescem. Em junho de 2011, chegava a 20 milhões o número de ricos, segundo a revista 

Exame208. Em 2014, de acordo com a mesma publicação, a projeção é de que este número chegue 30 

milhões. São Paulo é o segundo Estado do País a concentrar os mais ricos (20%)209, sendo este 

percentual composto parte por pessoas saídas da classe média para classes mais altas e parte por 

aquelas que já faziam parte da elite e enriqueceram ainda mais. Clô, na condição de emergente, enseja 

características dessa realidade brasileira atual.  

 Há, portanto, nas telenovelas, um paralelismo entre as rotinas representadas pelas 

personagens e a realidade concreta da audiência. Não podemos, contudo, nos esquecer de que, em 

cada capítulo e ao longo da construção de suas vidas ficcionais, as personagens levam ao ar temáticas 

escolhidas pelo autor:  

Essa presença simultânea de problemas e questões reflete o mundo real refratado 
pela visão do autor que seleciona, discute e encaminha a proposta de solução válida 
ao mesmo tempo para esses dois universos e que pode oscilar entre paráfrase e a 
paródia, entre a reprodução da ideologia dominante e permanência do status quo à 
subversão da ideologia da ordem vigente (MOTTER, 2003, p. 33)210. 

 À perspectiva do autor não relegamos a interferência da realidade social na sua produção. 

Tampouco podemos deixar de lado a interação entre autor e enredo com os atores e estes, 

respectivamente, com a realidade sociopolítica cotidiana. Também não podemos ignorar a interseção 

do produto telenovela com a realidade cotidiana. E a interação do produto telenovela “com o 

consumo e do consumo como produto, com o autor, com a produção” (MOTTER, 2003, p. 33)211. 

                                                
207 LOPES, M. I. V. de et al. Observatório Ibero-americano da Ficção Televisiva. OBITEL 2011: qualidade na ficção 

televisiva e participação transmidiática das audiências. Rio de Janeiro: Ed. Globo, 2011. 
208 PADUAN, Roberta. Classes A e B: o mercado que mais cresce. Revista Exame, Edição 995, ano 45,  n. 12, 29 jun. 2011.   
209 “São Paulo, a maior cidade do País, tem hoje a maior frota de helicópteros do mundo. É a sexta cidade em número de 

bilionários e onde mais se consome vinho Romanée Conti. Nos últimos dez anos as vendas dos esportivos Porsche – 
sonho de consumo de nove entre dez ricos – cresceram 3.500%”.  
PADUAN, Roberta. Classes A e B: o mercado que mais cresce. Revista Exame, Edição 995, ano 45,  n. 12 , 29 jun. 
2011. p. 38-49. 

210 MOTTER, Maria Lourdes. Ficção e realidade: a construção do cotidiano na telenovela. São Paulo: Alexa Cultural, 
2003. p. 33.  

211  Idem.  
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Evidencia-se neste movimento, a dialogia responsável por modificações tanto na esfera do real como 

na esfera do ficcional. 

 

3.4 DISCURSOS DE PASSIONE 

 Os discursos da personagem Clô são compreendidos neste trabalho como uma mediação 

de gênero ficcional, que considera a telenovela brasileira “como narrativa de matriz popular, portanto 

cultural, de produção/reconhecimento de sentidos e, ainda, como dispositivo ativador de 

competência cultural e produtor de repertório compartilhado entre produção e recepção” (LOPES, 

BORELLI, RESENDE, 2002, p. 47)212; trata-se, pois, de uma narrativa híbrida. Também 

esclarecemos, apoiados em Lopes, Borelli e Resende (2002), que compreendemos a telenovela como 

um produto cultural midiático resultante de uma mediação vídeo-técnica, situação que a subordina a 

certas condições de produção, de ordem técnica ou organizacional, que se reflete também na 

construção de um repertório compartilhado.  

 Optamos pela adoção de um sistema de categorização para viabilizar a análise de discursos 

da personagem Clô. Categorizar, conforme Lima (2010)213, é inerente ao ser humano e representa 

uma alternativa de processo cognitivo no qual objetiva-se estruturar informações para reflexão. 

Apoiada em Lakoff , Lima defende que  

não existe nada mais básico do que a categorização para o nosso pensamento, 
nossa percepção, ação e fala. Todas as vezes que vemos alguma coisa como um tipo 
de coisa, ou como parte de alguma coisa, nós estamos categorizando. Isso ocorre, 
principalmente, pelas características oriundas das similaridades e diferenças 
existentes entre conceitos, dentro de determinado contexto (LIMA, 2010, 110)214. 

 As categorias empíricas aqui trabalhadas são oriundas de cinquenta e dois trechos215 de 

cenas da personagem Clô e referem-se à (a) a construção da alteridade à pobreza, (b) representação 

midiática de consumo, (c) incorporação do papel de rainha do lixo, (d) aspiração a socialite. Na 

primeira categoria, a construção da alteridade à pobreza, procuramos reunir recortes da narrativa que 
                                                
212 LOPES, M. I. V. de.; BORELLI, Silvia H. S.; RESENDE, Vera da R. Vivendo com a telenovela: mediações, recepção, 

teleficionalidade. São Paulo: Summus Editorial, 2002. p. 47. 
213 LIMA, Gercina Ângela Borém de Oliveira. Modelos de categorização: apresentando o modelo clássico e o modelo de 

protótipos. Perspectivas em Ciência da Informação, v. 15, n. 2, p. 108-122, maio/ago. 2010. 
214 Idem, p. 110. 
215 A opção por estes cinquenta e dois trechos está detalhada no quarto capítulo desta dissertação. 
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demonstram a constituição da identidade de Clô em alteridade ao que a personagem entende e diz 

conhecer sobre pobreza. A segunda categoria, representação midiática de consumo, se propõe a 

observar nos discursos da personagem seu espelhamento em personalidades da mídia para mobilizar 

suas ações ao longo do enredo. Na categoria incorporação do papel de rainha do lixo a proposta é 

observar o trasladar da rejeição à aceitação desse título ao longo da trama. Dentro da categoria 

aspiração a socialite destacamos as narrativas de Clô que procuraram ratificar a posição de socialite 

como uma profissão.  

 Esclarecemos que nesta etapa também recorremos a uma reflexão sobre os estudos da 

linguagem e nos amparamos na análise de discurso de linha francesa (ADF) para conduzir nossa 

observação dos discursos da personagem Clô. O estudo da linguagem, a partir do início do século 

XX, teve em Saussure, e na sua concepção sobre a dicotomia entre a língua e a fala, seu princípio. As 

ideias deste autor, embora seminais e amplamente reconhecidas, esbarravam na exclusão da fala dos 

estudos linguísticos. Bakhtin, como nos esclarece Brandão (2004)216, foi um dos autores a propor 

uma perspectiva diferente de Saussure ao colocar a língua como um fato social e concreto, 

fundamentada na necessidade de comunicação. Bakhtin também foi responsável por trazer à tona a 

enunciação como um processo de interação verbal, desvelando, por conseguinte, as relações entre o 

linguístico e o social e a partir daí os vínculos entre a linguagem e a ideologia.  

Lançamos assim nosso olhar nesta dissertação para o estudo das ideologias e da filosofia da 

linguagem, que, para Bakhtin (2002)217, são estreitamente ligados (2002, p. 31) e evidenciam os 

valores hegemônicos circulantes. A ideologia218, por assim dizer, está na linguagem e a linguagem, por 

sua vez, é constitutiva do ser humano (BACCEGA, 2010)219.  

Essa cadeia ideológica estende-se de consciência individual em consciência 
individual, ligando umas às outras. Os signos só emergem, decididamente, do 
processo de interação entre uma consciência individual e outra. E a própria 
consciência individual está repleta de signos (BAKHTIN, 2002, p. 34). 

                                                
216 BRANDÃO, Helena H. N. Introdução à análise do discurso. Campinas, SP: Unicamp. 2. ed. São Paulo: 2004. 
217 BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e a filosofia da linguagem. 10. ed. São Paulo: Annablume, 2002. p. 34.  
218 Entendemos, que “um produto ideológico faz parte de uma realidade (natural ou social) como todo corpo físico, 

instrumento de produção ou produto de consumo; mas, ao contrário destes, ele também reflete e refrata uma outra 
realidade, que lhe  é exterior. Tudo que é ideológico possui um significado e remete a algo situado fora de si mesmo”. 

     Idem, p. 31. 
219 BACCEGA, Maria A. [Notas de aula]. São Paulo: ESPM, 2010. 
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Para corroborar esta perspectiva, Schaff (1964)220 nos apresenta a linguagem como algo 

dinâmico, socialmente modelado, como parte da atividade intelectual do homem e como condição 

necessária à constituição do pensamento conceitual (onde reside também a ideologia), sendo 

influenciadora do nível de abstração, de generalização e da percepção da realidade. A linguagem, 

ainda para Schaff, mediadora entre o indivíduo e o mundo dos objetos, contém em si o saber e a 

experiência de gerações passadas e cria a nossa imagem de mundo. Nesta direção, Freire (1983)221 

nos sugere que a linguagem e a realidade se prendem contínua e dialeticamente. A linguagem, como 

coloca Schaff (1964), é verso e reverso222 da mesma medalha da cultura ao mesmo tempo em que é 

cocriadora desta e, consequentemente, age e influencia no comportamento dos homens e no modo 

como estes percebem a realidade. Para Baccega (1998)223, quando falamos em linguagem, portanto, 

falamos de um processo de natureza histórico-social, que, por sua vez, também é um processo de 

produção da ideologia. A linguagem, como colocado até aqui, apresenta-se como chave para estudar a 

realidade (SCHAFF, 1964, p. 257)224, motivo pelo qual entendemos a sua importância para a 

academia (e nesta dissertação). Como Orlandi (2009)225 coloca,  

Há muitas maneiras de se estudar a linguagem: concentrando nossa atenção sobre 
a língua enquanto sistema de signos ou como sistema de regras formais, e temos 
então a Linguística; ou como normas de bem dizer, por exemplo, e temos a 
Gramática normativa. Além disso, a própria palavra gramática como a palavra 
língua podem significar coisas muito diferentes, por isso as gramáticas e a maneira 
de se estudar a língua são diferentes em diferentes épocas, em distintas tendências 
e em autores diversos. Pois é justamente pensando que há muitas maneiras de se 
significar que os estudiosos começaram a se interessar pela linguagem de uma 
maneira particular que é a que deu origem à análise de discurso (ORLANDI, 2009, 
p. 15) 226. 

 A análise de discurso (AD) trata, como o nome sugere, do discurso, um fenômeno da 

linguagem que, por sua vez, implica, etimologicamente, movimento, curso, percurso. Surgida nos 

anos 60, a AD reflete a busca de estudiosos pela compreensão do discurso, lugar de articulação de 

                                                
220 SCHAFF, Adam. Linguagem e Conhecimento. Portugal, Coimbra: Almedina, 1964. 
221 FREIRE, Paulo. “A importância do ato de ler”. In: ______. A importância do ato de ler em três artigos que se 

complementam. 9. ed. São Paulo: Cortez, 1983. 
222 BACCEGA, Maria A. [Notas de aula].  São Paulo: ESPM, 2011 
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processos ideológicos e de fenômenos linguísticos (BRANDÃO, 2004)227. Esses estudiosos não 

ignoraram o fato de que as “palavras simples do cotidiano já chegam até nós carregadas de sentidos 

que não sabemos como se constituíram e que no entanto significam em nós e para nós” (ORLANDI, 

2009, p. 20)228. Baseada na tríade da Psicanálise, da Linguística e do Marxismo, a AD refutou a ideia 

da simples transmissão de informação e destacou a posição relacional entre sujeitos e sentidos: 

“temos um complexo processo de constituição desses sujeitos e produção de sentidos e não 

meramente transmissão de informação” (ORLANDI, 2009, p. 21)229. A AD traz a questão da 

interpretação e a questão de como os objetos simbólicos produzem sentido: 

A análise de discurso visa à compreensão de como um objeto simbólico produz 
sentido, como ele está investido de significância para e por sujeitos. Essa 
compreensão, por sua vez, implica em explicitar como o texto organiza os gestos de 
interpretação que relacionam sujeito e sentido.  Produzem-se assim novas práticas 
de leitura (ORLANDI, 2009, p. 26-27)230. 

 De acordo com Orlandi (2009)231, a riqueza da AD reside no fato de permitir “explorar de 

muitas maneiras essa relação trabalhada com o simbólico, sem apagar as diferenças, significando-as 

teoricamente, no jogo que se estabelece na distinção entre o dispositivo teórico da interpretação e os 

dispositivos analíticos que lhe correspondem” (p. 28). Dessa maneira, nesta dissertação, procuramos 

relegar a ingenuidade da transparência da linguagem (ORLANDI, 2009)232 e lançar um olhar para as 

condições de produção, que “constituem a instância verbal de produção do discurso: o contexto 

histórico-social, os interlocutores, o lugar de onde falam e a imagem que fazem de si, do outro e do 

referente” (BRANDÃO, 2004, p. 105)233.  

Neste primeiro momento, como dissemos anteriormente, voltamos nossa atenção para a 

análise do discurso da personagem Clô, pautando-nos pela categorização empírica aqui proposta (a 

construção da alteridade à pobreza, representação midiática de consumo, incorporação do papel de 

rainha do lixo, aspiração a socialite) e também procuramos nos respaldar por uma categorização 

teórica em nossa observação, construída a partir dos pressupostos da análise de discurso de linha 

francesa, que, podem aqui, eventualmente, respeitar a (a) condições de produção, (b) interdiscurso, 

                                                
227 BRANDÃO, Helena H. N. Introdução à análise do discurso. Campinas, SP: Ed. da Unicamp, 2004. 
228 Idem, p. 20. 
229 ORLANDI, Eni P. Análise de discurso: princípios e procedimentos. 8. ed. São Paulo, SP: Pontes, 2009. p.  21. 
230 Idem, p.  26-27.  
231 Idem.  
232 Idem.  
233 BRANDÃO, Helena H. N. Introdução à análise do discurso. 2. ed. Campinas, SP: Ed. da Unicamp, 2004. p. 105. 
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(c) intradiscurso, (d) esquecimento, (e) metáfora, (f) paráfrase, (g) polissemia, (h) discurso de 

outrem, (i) silêncio. Nossa análise não compreende a identificação dessas categorias teóricas no 

discurso da personagem, mas significa que teremos tais pressupostos como norteadores de nossa 

reflexão.  

Nessa categorização teórica, entendemos que as condições de produção tratam do contexto 

imediato e, de uma perspectiva mais ampla, inclui o contexto sócio-histórico e ideológico. Podemos, 

assim, subdividir as condições de produção em contexto imediato (a assinatura dos sujeitos), 

contexto amplo (efeitos de sentido pautado por uma sociedade institucionalizada) e memória 

discursiva ("o já dito que está na base do dizível") (ORLANDI, 2009, p. 30-31)234. Já o interdiscurso 

refere-se a como um sujeito, a partir de dizeres que o afetam, significa uma situação discursiva dada 

(ORLANDI, 2009, p. 31-32)235. O intradiscurso, por sua vez, compreende o eixo da formulação e 

resulta naquilo que "estamos dizendo naquele momento dado" (ORLANDI, 2009, p. 33)236. O 

esquecimento, que pode ser da enunciação (quando falamos, o fazemos de uma maneira e não de 

outra, o que nos confere a impressão da realidade do pensamento) e esquecimento ideológico 

(quando retomamos sentidos preexistentes, mas com a ilusão de sermos a origem do que dizemos) 

(ORLANDI, 2009, p. 34-35)237. A metáfora, isto é, quando tomamos uma palavra por outra 

(ORLANDI, 2009, p. 45)238. A paráfrase na qual vislumbramos que "em todo dizer há sempre algo 

que se mantém" (o mesmo) (ORLANDI, 2009, p. 36)239. A polissemia, na qual temos as rupturas "de 

processo de significação", isto é, o diferente (ORLANDI, 2009, p. 36)240. As formações imaginárias, 

que se referem a imagens dos sujeitos resultantes de suas projeções. Passa-se de situações empíricas 

para a posição de sujeito no discurso. Os discursos de outrem, nos quais encontram-se os citados e os 

indiretos, são apontados por Bakhtin como o discurso no discurso (2002, p. 144)241. Por fim, temos o 

silêncio, que pode representar uma censura242. 

                                                
234ORLANDI, Eni P. Análise de discurso: princípios e procedimentos. 8. ed. Campinas, SP: Pontes, 2009. p. 30-31. 
235 Idem, p. 31-32.  
236 Idem, p. 33.  
237 Idem, p. 34-35.  
238 Idem, p. 45.  
239 Idem.  
240 Idem.  
241BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e a filosofia da linguagem. 10. ed. São Paulo: Annablume, 2002. p. 144. 
242 Idem.  
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3.4.1 Categoria construção de alteridade à pobreza 

 Nessa categoria, assim como nas demais trazidas neste capítulo, os trechos de discurso 

submetidos à análise são resultantes de uma releitura de todas as 52 cenas243 recortadas sobre a 

personagem Clô para a realização deste trabalho. Transcrevemos todos os diálogos e trouxemos nesta 

fase da pesquisa os discursos da personagem, que, em certos momentos, vêm acompanhados de falas 

de outros personagens, pares de cena. Os discursos são expostos em ordem cronológica em todas as 

categorias para podermos visualizar a construção da personagem ao longo da novela, categoria a 

categoria. 

Dessa maneira, iniciamos o nosso percurso dentro da categoria construção de alteridade à 

pobreza com o primeiro capítulo de Passione, levado ao ar em 17 de maio de 2010, no qual Clô 

aparece na cena do casamento de sua afilhada, Jéssica. Enquanto aguardava a chegada da noiva, 

conversa com Berilo, o noivo, no altar da igreja:  

Clô: Só não estou vendo ninguém dos jornais que eu convidei, só do jornal do 
bairro. Pobreza! Escolhem sempre minha pior foto pra colocar na coluna e aí tenho 
que ouvir os comentários da cafonada: "Olha a cara dela, olha o papinho". Ahhh! 
Me dá uma raiva! Mas sabe o que é? Pobre eu conheço muito bem. Já fui pobre, 
não gostei e não quero ser de novo. Deus me livre e a Senhora também, hein? Não 
achei a menor graça.  

 Neste trecho, podemos perceber a primeira menção à pobreza, simbolizada pelo jornal do 

bairro. O mau gosto deste jornal fica subentendido quando a personagem afirma ser recorrente a 

escolha de sua pior foto para veiculação. Nesta fala, o mau gosto vincula-se à pobreza. A pobreza 

revela-se ainda como sinônimo de mazela, quando a personagem afirma não ter achado a menor 

graça em ter sido pobre. A ideia de retornar à condição de pobre lhe soa tão desesperadora, que Clô 

evoca Deus e Nossa Senhora para livrá-la dessa possibilidade. Nesse momento, a personagem assume 

seu lugar de fala, sua assinatura, na trama: a de emergente.  

 No dia 20 de maio de 2010, enquanto entra em seu carro, Clô conversa com sua 

empregada, Guida, em frente à sua casa. Na ocasião entra em cena o tio de seu marido, Seu 

Fortunato:  

                                                
243 Essas cenas compõe um DVD com a trajetória de Clô ao longo de Passione , material sobre o qual discorremos no 

quarto capítulo. 



 

 

75

Clô: Ahhh! Se você soubesse a tristeza que me dá, quando saio da minha casa e 
olho esse bairro. É coisa de pobre, é feio, é furreca. Até quando o Olavo vai teimar 
em continuar morando aqui? [...] 

Fortunato: Pensa que eu não sei por que me mandaram lá na casa dos parentes na 
Cidade Ocian? [...] Acharam que eu ia estragar a festa. 

Clô: Seu Fortunato, por favor! Era o que faltava! O senhor fazer um escândalo 
aqui diante de casa. 

 Aqui, percebemos que se adere à pobreza aquilo que é feio (e “furreca”) no discurso de Clô. 

Neste diálogo, a pobreza também tem lugar definido: a Cidade Ocian, para onde foi mandado o tio 

pobre e indesejado de seu marido. Outro aspecto ao longo de toda a trama nos chama a atenção: o 

primeiro endereço de Clô na trama nunca é revelado. O bairro mantém-se velado, mas muitas cenas 

mostram a região do Tatuapé, como demontra a matéria Piadas em novelas confundem moradores do 

Tatuapé, em SP (2010)244.  Nessa matéria, o autor Silvio de Abreu se justifica: "Nunca informei qual é o 

bairro da Clô porque ela só vê defeitos e eu não quero ofender o Tatuapé nem qualquer outro bairro".  

 Seu Fortunato volta a incomodar Clô na cena do dia 21 de maio de 2010, quando a família 

aguarda o jantar ser colocado à mesa para comemorar a chegada do recém-nascido Olavinho (neto 

de Olavo) a casa. Na sequência, levada ao ar no mesmo dia, Clô discute com Olavo sobre seu tio:  

Clô: Seu Fortunato, o senhor não vai se vestir para o jantar?  

Fortunato: Eu tô pelado por acaso? Eu tô esportivo! 

Clô: Ele vai se sentar assim à mesa? Hoje é um jantar especial. Nós estamos 
comemorando a chegada do Olavinho nessa família.  

[No escritório do Olavo] 

Olavo: Eu disse pra você que eu tinha um tio que eu cuidava, antes de casar, não 
disse? 

Clô: Nem precisava ter dito, Olavo. Porque eu era sua secretária, e já via muito 
bem como esse titio te explorava... 

 Este trecho sugere a cristalização da ideia de que ocasiões tidas como especiais requerem 

situações e atitudes diferenciadas das pessoas, como o preparo de um jantar especial e certo capricho 

na maneira de se vestir. Mas essas duas angulações – o jantar especial e o vestir-se melhor para a 

ocasião – não compõem, como a cena mostra, o universo de Seu Fortunato. Para o tio pobre, aquele 

jantar soa como outro qualquer. Na continuidade da cena, quando Clô vai ao escritório de seu 

                                                
244CARDOSO, Clarice; DINIZ, Pedro; WHITEMAN, Vivian. Piadas em novelas confundem moradores do Tatuapé, em 

SP. Folha Online. 1 ago. 2010. Disponível em: <http://www.portalbrasil.net/salariominimo.htm. Acesso em: 6 dez. 
2011.  
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marido para reclamar e tentar livrar-se de Seu Fortunato, neste momento, percebemos mais uma 

marca do lugar de fala de Clô: a de ex-secretária.  

  No dia 29 de maio de 2010, Clô aparece em dois trechos de cenas. No primeiro, em um 

diálogo à beira da piscina de sua casa, com Seu Fortunato e, no segundo, na sala de estar de sua casa, 

quando desabafa com sua empregada sobre o tio de seu marido: 

Fortunato: Eu incomodo muito a madame?  

Clô: Não... O senhor pode ficar do jeito que o senhor quiser. Eu só vim avisar que 
o Olavo e eu não vamos jantar em casa hoje. Quando a Jéssica e o Berilo vierem, o 
senhor janta com eles. 

Fortunato: Quando eu quiser, e quando eu sentir fome. 

Clô: Então, então o senhor faz o que o senhor quiser... Com licença [...] 

Clô: Ahhhhhhhhh! 

Guida: Jesus, Maria, José! O que foi isso, Dona Clô? 

Clô: Um pequeno desabafo, Guida! Um dia eu ainda mato esse tio do meu 
marido! 

Guida: Putz! Esse é dose! 

Clô: Mas quando nós nos mudarmos para o Jardim América... Porque, Guida, você 
anota. A minha proteção é forte! Nós vamos sair deste bairro e vamos nos mudar 
para um lugar melhor. Eu sou o tipo da pessoa que tem força no pensamento! Eu 
quis deixar de ser pobre e deixei. Agora eu quero sair desse bairro e eu vou sair. 
Quando eu estiver lá, titio Fortunato vai estar bem longe. Porque eu não vou levar 
esse troféu da antiga pobreza pra ficar na minha piscina no Jardim América. Bom, 
você já sabe que Olavo e eu não jantamos em casa essa noite. Hoje, eu vou escolher 
a minha casa, no Jardim América... 

 Na primeira parte, o Seu Fortunato mostra-se avesso a qualquer tipo de rotina ou regra 

sugerida pela dinâmica da casa. Esse comportamento, entre outras atitudes demonstradas ao longo da 

trama, leva Clô a apelidá-lo de “troféu da antiga pobreza” e a não desejar sua presença no bairro para 

o qual pretende mudar-se. No bairro anterior, a presença de Seu Fortunato ainda é tolerável, mas no 

novo, no Jardim América, zona nobre da cidade de São Paulo, ele não tem lugar. Notamos que os 

dois personagens recorrem à ironia em seus discursos: o Seu Fortunato quando chama Clô de 

“madame”, quando aparenta desejar insultá-la. E, depois, quando Clô diz para ao Seu Fortunato para 

que ele faça o que quiser. 

 Depois de uma cena de ciúme de seu marido, em 22 de junho de 2010, Clô conversa no 

quarto de sua casa com sua amiga Jaque:  

Clô: Eu amo aquele sem-vergonha! Eu amo o Olavo mais do que tudo na minha 
vida. Eu vou voltar pro Cambuci... 
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Jaque: Você não nasceu em Vila Monumento? 

Clô: Criada no Cambuci. 

Jaque: Clô, são seus convidados, é a sua festa. Espera a festa acabar e depois, se 
você quiser, você vai embora! 

 Furiosa com seu marido, Clô cogita a possibilidade de deixar Olavo para voltar às suas 

origens. Mas, nessas entrelinhas, percebemos o “esquecimento”, o desejo de apagar sua real origem, a 

Vila Monumento, que a remete ainda mais ao sentimento de pobreza.  

 Também em uma cena do dia 22 de junho de 2010, temos Clô durante sua festa de 

aniversário, realizada em sua casa: 

Clô: Só a cafonada aqui do bairro. Olha o açougueiro. O açougueiro ali atrás. E 
aquele homem do chuchu, o japonês. Tá lá com a família lá da quitanda. Tá vendo? 
Tudo penetra! Porque eu não convidei. Só se foi o Olavo que convidou pra me 
irritar. E até agora ninguém. Ninguém que preste, só o pipoqueiro e o amolador de 
facas. Ai meu Deus! Meu Deus! Olha lá! Olha quem tá chegando! Ele não foi pra 
Cidade Ocian? É um espantalho! Imagina se a Danuza chega e dá de cara com isso? 

Fortunato: O que foi? Eu não tô bem não? Gastei uma nota na José Paulino! 

Clô: Cadê a Danuza? 

Fortunato: A Danuza não veio! Quem veio sou eu. Tô aqui, ó! Não tô bonito? 
Não tô bonito? 

Clô: Eu vou desmaiar outra vez. Eu vou... E quando eu acordar, eu vou ver esse 
estrupício aqui com esse paletozinho quadriculado e a gravatinha borboleta, 
dentro de um caixão. Eu não aguento mais essa cafonada! Sai! 

 Todas as pessoas (e profissões) que compõem parte do microuniverso de Clô nessa etapa 

da trama – o açougueiro, o quitandeiro, o amolador de facas, o pipoqueiro – representam, para ela, a 

pobreza.  O tio Fortunato, que mais uma vez Clô tentou despachar para a Cidade Ocian, aparece em 

sua festa, com mais emblemas de pobreza: roupas compradas em uma conhecida rua de comércio 

popular de São Paulo, a José Paulino. O paletó quadriculado e a gravata borboleta a levaram ao limite. 

 No dia 1º de julho de 2010, um convite da tradicional família Gouveia (em torno da qual a 

trama principal da novela se desenvolve) para um jantar agita a rotina de Clô. Mesmo esse evento 

sendo um pedido formal de desculpas pelo mal-entendido que levou à prisão de Clô quando 

procurava mansões no Jardim América, a personagem ignora esse fato e focaliza sua atenção para essa 

potencial possibilidade de “ingresso” no universo socialite paulistano. Assim, enquanto escolhe 

roupas em seu closet para a ocasião, comenta com seu marido:  

Clô: A gente tem que mostrar pra eles, que a gente tem dinheiro. Se eu for lá 

simplesinha, vai ser uma humilhação... Mimoso, pode deixar, porque de rico, eu 

entendo! 
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 Para a personagem, na condição de emergente, a simplicidade torna-se sinônimo de 

humilhação e, por que não dizer, remete à ideia de pobreza, e o ostensivo configura-se como uma 

possível leitura de riqueza.  

 No dia 3 de julho de 2010, Clô e Olavo jantam com a família Gouveia:  

Melina: É mesmo, Clô? Onde é que fica a sua casa? 

Clô: Ah! Fica lá mesmo, lá onde ela tá! E é um bairro de pessoas finíssimas, mas 
nós queremos mesmo é mudar de ares, né, amor? 

[...] 

Clô: Gente, mas, olha! Vocês acertaram. É minha sobremesa favorita. Minha mãe 
fazia muito. 

Brígida: É? Bavaroise, a sobremesa predileta de Luís XV, Rei da França! 

Clô: É? Eu pensei que fosse tapioca com chocolate... 

 Percebemos nesses dois trechos do jantar, primeiro, a relutância de Clô para dizer o lugar 

em que reside e este “não dito” nos chama a atenção e nos remete a Orlandi (2009), para quem este 

tipo de silêncio (o silêncio local) representa uma censura, isto é, aquilo que não pode ser dito em uma 

dada conjuntura. Essa situação mostra-nos como as relações de poder em nossa sociedade são 

capazes de sempre produzir censura, “de tal modo que há sempre silêncio acompanhado de palavras” 

(p. 83). Mas, ainda guiados por Orlandi, nos perguntamos, o que esse silêncio de Clô deixa de dizer? 

Encobre, entendemos, o receio de Clô de ser rejeitada por aquela família tradicional. Encobre o 

preconceito velado sobre certos bairros e sua gente. Cristaliza a ideia de as classes sociais terem seus 

territórios demarcados, segregados. Em segundo lugar, nesses trechos notamos também o silêncio 

fundador (ORLANDI, 2009)245, quando uma palavra pode sempre significar outra. Clô refere-se às 

pessoas de seu bairro como “finíssimas”, quando na verdade até então, em outros contextos, referia-se 

a elas como cafonas.  Por último, essa cena nos mostra, por meio de uma sobremesa, a distância entre 

o dinheiro novo e o tradicional. Para Clô, seria tapioca com chocolate, para Brígida, matriarca dos 

Gouveia, tratava-se da sobremesa preferida de um rei.  

 Pouco tempo depois do encontro na mansão dos Gouveia, Clô decide oferecer um jantar de 

retribuição, como nos mostra a cena exibida em 7 de julho de 2010, ambientada no escritório do 

Olavo, na Lear: 

                                                
245 ORLANDI, Eni P. Análise de discurso: princípios e procedimentos. 8. ed. Campinas, SP: Pontes, 2009.  
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Clô: temos que fazer urgentemente um jantar em retribuição ao jantar que ela nos 
ofereceu. É claro que eu quero que o meu jantar seja muito mais bonito que o 
dela... Eu quero mais cor, som. Porque eu vou botar um som. Agora... Não pode ser 
na nossa casa. Olavo, eu não posso convidar Bete Gouveia para ir naquele bairro de 
gente cafona! 

 Para Clô a retribuição toma corpo de competição quando deseja oferecer um jantar “muito 

mais bonito”. Emergem aí algumas de suas preferências, ora constituídas por contraposição ora por 

assimilação. A contraposição pode ser notada quando Clô deseja mais cor e som para seu jantar. E à 

assimilação notamos quando Clô ratifica em seu discurso seu bairro como cafona e que lá não pode 

receber Bete Gouveia.  

 A assimilação pode ser notada em outra cena veiculada também no dia 7 de julho de 2010, 

quando Clô e sua amiga Jaque visitam imobiliárias para escolher uma casa no Jardim América para a 

família Silva: “Clô: Essa. Essa é boa. Mas o jardim é pequeno. Onde é que eu vou colocar meu 

orquidário?” Um orquidário, visto dias antes na mansão dos Gouveia, passa a integrar a lista de itens 

desejados da nova casa. Há uma espécie de absorção do discurso de outrem, como nos sugere 

Bakhtin (2002, p. 144)246. Mas esta absorção, é oportuno frisar, acontece diante de condições de 

mediações: “O discurso citado e o contexto de transmissão são somente os termos de uma inter-

relação dinâmica. Essa dinâmica, por sua vez, reflete a dinâmica da inter-relação social dos indivíduos 

na comunicação ideológica verbal” (p. 148)247.  

 Ainda no dia 7 de julho de 2010, Clô anuncia ao seu marido sua decisão de mudar de bairro: 

Clô: Mimoso! Mimoso! Você não imagina as casas maravilhosas que eu vi no Jardim 

América! Nem amarrada eu vou continuar neste buraco. Nós vamos nos mudar! Eu já 

decidi! Xô, cafonalha! Xô, cafonalha!. 

 Mais uma vez, o bairro em que mora é tratado pejorativamente (“buraco”), tal como seus 

moradores (“cafonallha”). Para Clô, a mudança para um novo bairro, oposto ao que mora, torna-se 

imperativo para vivenciar sua nova etapa de vida.  

 A busca pela ruptura com a pobreza é uma preocupação constante para Clô. No dia 15 de 

julho de 2010, por exemplo, há, entendemos, uma cena emblemática, na qual Clô procura desfazer-se 

de seus móveis antigos: 

Guida: Aonde que a senhora vai com este tesourão?  

Clô: Eu vou cortar, vou acabar com essas almofadas, com esse puff! 

                                                
246 BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e a filosofia da linguagem. 10. ed. São Paulo: Annablume, 2002. p. 144. 
247 Idem, 148. 
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Guida: Mas, por que, Dona Clô? Eu acho tudo tão bonitinho... 

Clô: Você acha bonitinho? É o seguinte, eu não quero deixar nada aqui. Nada, 
nada, pra levar pro Jardim América! 

Guida: Não, Dona Clô! Por que a senhora não me dá esses móveis? Falta tanta 
coisa na minha casinha... 

Clô: É? Não deixo nada. Porque é bem capaz do Olavo querer levar uma pecinha 
ou outra... E eu não quero. Eu quero tudo novo. Eu acho que lá pra sua casinha, lá 
pro seu barraco, isso vai ficar bom, não vai? 

Guida: Claro que vai ficar bom! A senhora é uma mãe pra mim, viu Dona Clô. 
Uma mãe! 

 Os móveis antigos aparecem envoltos de significado. Significado que não pode ser 

carregado por Clô para sua nova casa no Jardim América. Os móveis, representação dos tempos de 

pobreza, podem, no máximo, ser destinados ao “barraco” da empregada.  

 Comprada a casa no Jardim América e contratada uma decoradora, Clô fica ansiosa para 

saber o andamento da reforma. Para sanar sua curiosidade, no trecho de cena exibido no dia 30 de 

julho de 2010, Clô pede para Seu Fortunato entrar na nova casa disfarçado e com a missão de 

fotografar a obra.   

Olavo: A Clô pediu pro senhor fazer fotografia da decoração e não dos pedreiros. 

Clô: Olha só esse gordo horroroso! Meu Deus do Céu! Eu não posso imaginar uma 
gente tão feia reformando a minha residência... 

Clô: Eu vou falar pra Françoise: Na minha casa, eu quero pedreiro com pedigree! 

 No lugar de fotografar a obra, Seu Fortunato fez amizade e fotografou os pedreiros. Na fala 

de Clô novamente aparece ratificada a ideia de gente pobre ser sinônimo de gente feia. Mesmo o 

pedreiro, para Clô, tem de ser com “pedigree” para reformar sua casa. Há nesse discurso desprezo 

pela mão de obra. Há ainda um deslocamento do sentido de qualidade, que não está no trabalho, mas 

na aparência de quem o executa. 

O consumo cultural também entra em pauta. No dia 5 de agosto de 2010, Clô e Seu 

Fortunato conversam na sala da casa sobre um recital de piano. Depois, já em frente à casa de 

espetáculo, Clô e seu marido observam as pessoas que chegam para assistir ao espetáculo. Na 

sequência, é mostrada a cena em que Clô e Olavo entram para show e são surpreendidos. Por fim, 

Clô comenta uma manchete de jornal sobre o evento do dia anterior: 

Clô: Nós vamos a um recital de piano. Uma coisa finíssima. Coisa de gente 
elegante, culta, que aprecia uma boa música. 

Fortunato: Ah! E o que você vai fazer lá, então? [...] 

Clô: Olavo...  tem certeza que é aqui?  
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Olavo: Pelo menos é o endereço que está no convite... 

Clô: Tá parecendo casa de show. Olha o povinho, olha o povinho, o povinho que 
tem aí... 

Olavo: Sabe o quê que é? Acho que eles reservaram umas cadeiras de graça pros 
pobres. Hoje em dia eles costumam fazem isso em casas de espetáculo, em teatro. 
Eu acho bonito. 

Clô: Pois, eu espero que essas cadeiras, fiquem bem distantes das nossas [...] 

Clô: Hoje em dia está muito na moda, essa coisa de querer parecer pobrinho, popular, 
humilde... 

Olavo: Boa Noite 

Clô: Parece que ser rico é uma vergonha e esse homem, ele tem dinheiro pra fazer 
um cartaz com neon. Uma coisa brilhando em torno do nome dele, mas não, ele 
faz um cartaz mixuruca, pra quê? Pra ser moderninho. Low profile... Eu acho uma 
bobagem, eu acho que quem tem, tem que mostrar. 

Olavo: Clô, você não disse que era um show de piano? Eu tô achando que isso 
aqui é um pagode, não é? 

Clô: Imagina se uma filarmônica ia tocar num... Ahhhhh! Ai Meu Deus! É uma 
roda de pagode! 

 Nesses trechos podemos notar a construção de contraposições. O recital de piano voltado 

para gente fina, elegante, culta e colocado como sinônimo de boa música, universo de que Clô deseja 

participar. De outro lado, temos o pagode, endossado como ritmo popular, do qual Clô deseja tomar 

distância. Outra mobilização da cena respeita aos lugares reservados aos pobres. Em casas de show a 

circulação de pobres é livre, na casa de espetáculo, está condicionada a doação, a cessão de lugares 

aos pobres pela elite. Muito embora Clô procure construir sua identidade em alteridade ao que 

considera representar a ideia de pobreza, a personagem não aceita o estilo low profile, em “moda”, 

segundo seu discurso, entre os endinheirados. Ela prefere a ostentação e o exagero à discrição. Esse 

posicionamento de Clô nos remete à paráfrase, pela qual, segundo Orlandi (2009)248, o novo nunca 

se dá sem resquícios do vivenciado anteriormente.    

No dia 13 de agosto de 2010 foi ao ar a cena na qual Clô conversa com Seu Fortunato sobre a 

mudança de casa:  

Clô: Eu não quero sucata desta casa para a mansão do Jardim América. Eu não 
quero nada velho, na casa nova, porque contamina! Lá tem que ser tudo chique, tudo 
bonito... 

Fortunato: E os meus peixinhos? O aquário deles... é sucata também? É velharia? 

Clô: Aquário é brega! 

                                                
248 ORLANDI, Eni P. Análise de discurso: princípios e procedimentos. 8. ed. Campinas, SP: Pontes, 2009. 
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 A pobreza aparece materializada nos bens, no aquário entendido como brega e na mobília 

velha considerada sucata e capaz de contaminar se levada a outros lugares. Clô luta para deixar para 

trás tais elementos e para revestir-se de outros – novos, bonitos e chiques –, que a trasladem para sua 

nova etapa de vida.  

Os oponentes de Clô nessa investida são o marido e Seu Fortunato, como a conversa de Clô 

com Berilo, levada ao ar também em 13 de agosto de 2010, sinaliza:  

Clô: Ai se você soubesse como eu agradeço Berilo, vocês não quererem levar nada 
velho lá pra casa nova [...] Agora o Olavo e o Fortunato... Eu não sei o que fazer 
com eles. Porque por eles, eles levam até o penico. Eles vão transformar a mansão 
do Jardim América num favelão! Meu filho... é difícil ser fina! É uma coisa muito 
difícil... 

 Na nova casa, no Jardim América, Clô, Olavo e Seu Fortunato tomam café da manhã no 

jardim, conforme a cena exibida no dia 20 de agosto de 2010:  

Fortunato: Que... que frescurada é esta? 

Clô: Isto é um breakfast! Seu Fortunato, café da manhã de gente rica! Tem salmão, 
caviar, ostras... 

Fortunato: Ostra, de manhã? 

Olavo: Não implica tio... 

Fortunado: Essa bolinha vermelha é o quê? É pimenta-biquinho? 

Clô: Isto é caviar. 

Fortunato: Caviar... Mas tem gosto de peixe podre, isto! Não quero não! Quero a 
minha média, meu pão com manteiga, meus ovos com dois minutos e meio, meu 
suquinho. É isso que eu quero!Tá? Ô Guida!Traz aí minha média, e meu pão com 
manteiga 

Clô: Seu Fortunato, o senhor quer comer pão, manteiga, ovo, tomar qualquer 
suquinho, vai fazer isso lá na cozinha, porque aqui, aqui só o meu néctar de frutas e 
essas maravilhas.  

 O anglicismo passa a fazer parte do discurso de Clô. Café da manhã, de rico, para Clô, 

torna-se breakfast. A média, o pão com mateiga, os ovos estão banidos de seu café da manhã na sua 

nova condição e de seus familiares (moradores do Jardim América). Agora, essa refeição matinal 

compreende salmão, caviar, ostras e néctar de frutas (merchandising do suco Del Valle). Com esses 

elementos, a refeição pode até ser feita ao ar livre, no seu jardim.  

Nos dias 24 e 30 de agosto de 2010, Clô conversa com Guida sobre a lista de convidados do 

jantar em homenagem a Bete Gouveia e sobre as respectivas confirmações: 

Clô: [...] Ô Guida, você, você, você não tem nível. Você não tem patamar pra 
trabalhar no Jardim América! [...] Vamos passar pra lista do cardápio, das comidas, 
que é uma coisa mais fácil pra você. Você tá achando que eu vou servir uma 



 

 

83

feijoada, né? Aquela feijoada, aquela pobreza, pras pessoas chiques que virão aqui 
em casa? Vou te contar, viu? Porque olha, olha Guida, pobreza quando ela se 
apossa de uma pessoa, quando ela gruda numa pessoa, não tem jeito... Agora, você 
podia aprender. Você podia pegar um exemplo. Tenha a mim como exemplo, pra 
você poder evoluir. Pra você poder continuar trabalhando aqui no Jardim América 
[...] 

Clô: Quem mais confirmou? [...] 

Guida: Ninguém, Nem uma sombra! 

Clô: Vou dizer uma coisa, quem recebeu aquele chiquérrimo pratinho de prata 
com vasinho de violetas em cima, vai bater o olho e ver que é convite social, pra 
evento fino. Ainda mais com nome Bete Gouveia gravado em relevo... 

 Para Clô, a empregada não se adapta à sua nova realidade como moradora do Jardim 

América e uma mudança de atitude é requerida. E o exemplo basal para Guida, no discurso acima, 

deve ser Clô. O alimento, mais uma vez, é utilizado para aferir oposição entre pobreza e riqueza. A 

feijoada, neste caso, demarca condição de pobreza e servi-la aos “chiques”, para a personagem, é 

inadmissível. O convite ao evento nos mostra também essa demarcação. O convite, um vaso de 

violetas acompanhado de um prato de prata com gravação em relevo, não motivou nenhuma 

confirmação pela alta sociedade. 

Durante o jantar, veiculado em 1º de setembro de 2010, Clô recepciona Bete Gouveia e 

familiares em sua casa. Na ocasião, a não aceitação de Clô fica evidente na fala de Dona Brígida, 

quando, reservadamente, diz: “Ai que decoração horrível! Se eu soubesse que era quermesse, eu teria 

trazido um rojão!”.  

Depois de uma discussão com seu marido, Clô decide deixar a mansão do Jardim América 

para morar em uma quitinete emprestada por Berilo. Na cena do dia 2 de outubro de 2010, Clô 

telefona para um delivery de comida e, na sequência, começa a ouvir uma música muito alta vinda do 

apartamento vizinho:  

Clô: Ai, Jesus! Isso é uma caixinha de fósforo! Não cabe nada aqui... Como é que eu 
vou conseguir morar nesse lugar? 

Clô: Eu queria fazer um pedido. Vocês têm caviar? E foie gras? Foie... Não tem? 
Afinal, o que é que vocês tem pra entregar? Prato executivo e espetinho de carne? 
Minha filha, eu não sou motorista de caminhão. Eu sou uma mocinha! Passar bem. 
Ah! Quer saber? Eu não como. Não como, melhor ficar sem comer, porque só tem 
comida de pobre nesse bairro... Ah, melhor. Melhor, eu faço uma dietazinha. Assim, 
quando o Mimoso entrar aqui para me buscar, eu vou estar linda, elegante. Ai...  

Olá! Por favor, será que dava pra abaixar o som? Eu estou querendo ler e não 
consigo. Tá muito alto. 

Vizinho: Desculpe. Eu não sabia que o pessoal ia ficar chateado... 
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Clô: É... O senhor pediu desculpa, né? Então, mas, olha pode abaixar um 
pouquinho só, não precisa nem pedir desculpa! 

Vizinho: Não, mas a senhora se enganou. Eu não tô pedindo desculpa pela música 
não. Eu tô me desculpando por não ter chamado a vizinhança toda pra minha festa. 
Mas a senhora pode entrar, pegue uma cervejinha. Fique a vontade. 

Clô: Não, não. Muito obrigada, mas eu não tô aqui pra festinha. Ai meu Deus do 
Céu. Eu não vim aqui para isto não. Eu só estou querendo um pouco de sossego. 
Sossego pra poder ler. 

Vizinho: Mas se a senhora quisesse sossego, a senhora devia morar lá no Jardim 
América. Se bem que se a senhora tá morando aqui, é porque não sabe onde fica 
Jardim América, não é mesmo? 

Clô: Sabe, eu tenho uma mansão linda lá no Jardim América! 

Vizinho: Ah é? Uma mansão? Vá catar coquinho, madame! 

Clô: Canastrada! Bateu a porta na cara de Clô Souza e Silva. Mas o quê que é isso? 
Odeio samba! Odeio feijoada, odeio pagode, odeio farofinha, odeio caipirinha! 
Odeio axé, odeio vinho de garrafão! Eu odeio, eu odeio morar aqui! Ai Jesus, 
Maria, José, Tiago, João, Pedro e Benedito! Até quando eu vou ficar aqui nessa 
quitinete? 

 Mesmo com fome, Clô não cede à “comida de pobre” (prato executivo e espetinho de 

carne). Deseja saciar sua fome com caviar e foie gras, mas, na ausência destes, prefere não comer nada. 

O som alto e a cervejinha do vizinho levam Clô novamente ao limite e à negação veemente de tudo 

aquilo que a remeta à pobreza (como samba, feijoada, pagode, farofa, caipirinha, axé, vinho de 

garrafão).  

Na cena exibida no dia 26 de outubro de 2010, Clô vai até a casa dos Gouveia oferecer 

condolências à Bete pela morte do seu filho, Saulo, mas aproveita a situação para partilhar o que 

vivenciou durante o tempo em que morou na quitinete: 

Clô: Amiga, não te conto. Saí de casa. 

Bete: Não! 

Clô: Saí de casa, porque eu tenho o meu orgulho, Bete. Não, você também nessa 
situação, você também sairia. E fui parar numa quitinete. Você já morou numa 
quitinete, Bete Gouveia? 

Bete: Quitinete. Quitinete, realmente quitinete, não. 

Clô: O problema não é ser a sala na cozinha, a cozinha na sala, porque isso aí eu 
me lembro como é que é. O problema é o barulho da vizinhança. Porque é 
pagode... E o serviço de delivery, Bete? Meu Deus, você não imagina o que é 
naquele bairro... Porque, por exemplo, aqui pra mulheres assim, como nós, como 
você, como eu. De vez em quando bate aquela larica, né? 

Bete: Bate larica? 

Clô: Larica é aquela fome, aquela fissura, né? Aí o que você faz, aqui no bairro? 
Você pega o telefone e liga, porque tem um monte de pizzaria. 
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Bete: Nós não temos o hábito, assim, de ligar pra pizzaria. A gente come as pizzas 
que a gente faz aqui na nossa própria cozinha, naturalmente. 

Clô: Não, mas lá em casa também. Quer dizer, lá em casa aqui no Jardim América, 
porque nós temos a Guida. Bete, a Guida, a Guida cozinha, lava, passa, capina, ela 
faz tudo. Mas lá, lá na quitinete, é uma coisa horrorosa. Você liga assim prum 
delivery, aí sabe o que eles te mandam? Churrasquinho de gato! 

Bete: Não! 

Clô: Eles dizem que é boi. Você come assim, meio desconfiada. Agora 
sinceramente, você acha que aquilo é de boi ou de gato? 

 Neste diálogo também evidenciam-se diferenças e demarcações sociais pelo consumo. 

Enquanto para Clô é recorrente pedir comida via delivery quando está com fome (“Aí o que você faz, 

aqui no bairro? Você pega o telefone e liga, porque tem um monte de pizzaria”), para Bete Gouveia 

“naturalmente” não é (“Nós não temos o hábito, assim, de ligar pra pizzaria. A gente come as pizzas 

que a gente faz aqui na nossa própria cozinha, naturalmente”). O comentário de Bete faz Clô mudar 

de postura, afirmando que no Jardim América ela também não tem este hábito, (“Não, mas lá em casa 

também. Quer dizer, lá em casa aqui no Jardim América”), mas na quitinete, pede-se comida e 

recebe-se “churrasquinho de gato”.  

Mas o churrasquinho da quitinete invade o Jardim América quando, no dia 3 de novembro de 

2010. Seu Fortunato organiza uma festa na piscina da casa do Jardim América: 

Fortunato: Ó o cupim! 

Clô: Guida, você já viu coisa mais feia do que gente feia de maiô? 

Guida: Não. 

Clô: Faz o seguinte, você vai lá dentro, liga pro Olavo, diz pra ele vir correndo. É 
urgente! O Jardim América foi invadido. Vai, Guida! O que é isso? O churrasquinho 
saiu da quitinete e veio parar no Jardim América, meu Deus! É proibido. É contra a 
lei. Trazer esse tipo de gente aqui para o Jardim América! Quem deu permissão pro 
senhor trazer esta pobreza para minha casa? 

Jaque: Olha, Clô. Sua reputação no Jardim América já era! 

Clô: Não fala isso! Imagina se passa um helicóptero, de rico, não é? E vê... E vê essa 
terceira idade da periferia, aqui ocupando o nosso jardim, a nossa piscina. E olha a 
música, presta atenção. Sabe o que é isso? Pagode! Daqui a pouco a vizinhança 
reclama... 

 Clô vê sua reputação no Jardim América ameaçada pelo churrasquinho de gato, pela “gente 

feia de maiô”, pela “terceira idade da periferia” que ocupou seu jardim e pelo pagode.   

No final da novela, na casa da família Gouveia, Clô e família participam da festa em 

comemoração ao aniversário de Bete Gouveia: 

Clô: Olha aí. Eu achei tão chique ter trazido a Guida! 
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Jaque: Você aprendeu comigo, Clô. Quando eu levei o Chong Lee na sua ceia de 
Natal. 

Clô: Você fique no seu patamar, Jaqueline Mourão e Silva. 

Olavo: Por favor, Clô. Não fica brigando com a titia. 

A cena sugere a aceitação de Clô na alta sociedade paulistana, ao ter sido convidada para o 

aniversário de Bete Gouveia. Emprestar Guida para ajudar no evento, é um gesto que, para Clô, é 

validado como chique. 

Antes de passarmos à próxima categoria, julgamos oportuno construir um quadro249 (figura 

3) que congregue e nos ajude a compreender a diferenciação entre o consumo de pobre, de rico e de 

emergente dentro da categoria “construção de alteridade à pobreza” emergidos pelo discurso de Clô 

e, eventualmente, de outros personagens, pares em algumas cenas aqui trazidas:  

 

 Consumo de pobres Consumo de ricos Consumo de emergentes 
Alimentos e 
bebidas 

Tapioca com chocolate 
(sobremesa) 
Café da manhã 
Pimenta-biquinho 
Média, pão com manteiga, ovos 
Suco 
Feijoada, prato executivo, 
espetinho de carne, farofa, 
churrasquinho de gato 
Delivery 
 
Cerveja, caipirinha, vinho de 
garrafão 
 

Bavaroise, a sobremesa predileta 
de Luís XV  
Breakfast 
Salmão, caviar, ostras 
Néctar de frutas  
Foie gras 
Pizza feita em casa 
Alimento preparado em casa 
(“naturalmente”)  
 

 

Atitude Escândalo 
Simplicidade 

Parecer ser pobrinho 
Parecer ser humilde 
Low profile 

Ostentação (“Quem tem, tem 
de mostrar”) 

Consumo 
cultural 

Casa de show 
Reserva de cadeiras para os 
pobres em casas de espetáculo 
Pagode 
Axé 

Recital de piano 
Filarmônica 
Casa de espetáculo 
Teatro 

Cartaz com neon 

Lugares  Bairro feio, furreca 
Bairro de gente cafona 
Buraco 
Cidade Ocian 
Rua José Paulino 

Bairro Jardim América 
Lugar melhor 
Casa com orquidário 

 

                                                
249 Para a construção deste quadro, nos inspiramos no capítulo Consumo e castigo: um retrato das relações de consumo no 

seriado A diarista, preparado por Maribel Suarez, Paulo César Motta e Carlos Barros; publicado no livro Consumo na 
base da pirâmide: estudos brasileiros, organizado por Angela Rocha e Jorge Ferreira da Silva (Rio de Janeiro, Mauad X: 
2009). Ao incorporarmos este capítulo em nossa bibliografia, seguimos a recomendação feita pela Profa. Dra. Márcia 
Perecin Tondato, em 24 de agosto de 2011, durante nossa Banca de Qualificação.  
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Vila Monumento 
Cambuci 
Casa de show 
Favelão 

Mídia Jornal de bairro   
Mobília Velho 

Sucata 
Aquário 
Decoração horrível 
(quermesse) 

 Tudo novo 
Chique 
Bonito 

Moradia Casinha 
Barraco 
Caixinha de fósforo 
Quitinete 
“a sala na cozinha, a cozinha na 
sala” 

Mansão 
Casa 
Residência 

 

Pessoas e 
profissões 
 

Açougueiro, quitandeiro, 
amolador de facas, pipoqueiro, 
motorista de caminhão  
Cafonalha 
Gente feia 
Sem pedigree 
Povinho  

 Danuza Leão 

Roupa e 
acessórios 

Paletozinho quadriculado 
Gravatinha borboleta 

  

Situações 
(jantar) 

Maneira de se vestir:  
Seu Fortunato: “Eu tô pelado 
por acaso? Eu tô esportivo!” 

 Ocasiões revestidas de mais cor, 
som. 
Convite composto por pratinho 
de prata com vasinho de violetas 
em cima, com nome da 
homenageada gravado em 
relevo. 

Figura 3: Passione: Discurso de consumo por classes sociais dentro da categoria Construção de alteridade à pobreza 
Fonte: REDE GLOBO. Passione – Clô Souza e Silva. 

3.4.2 Categoria representação midiática de consumo 

Nesta categoria, como sinalizado anteriormente, observamos nos discursos de Clô o seu 

embasamento em personalidades da mídia para articular suas ações ao longo de Passione. Essa 

tendência pode ser notada logo no primeiro capítulo da novela (17 de maio de 2010), quando, no 

casamento de sua enteada, Clô recomenda ao seu marido uma dada atitude apreendida a partir de 

Danuza Leão, jornalista e escritora brasileira, autora de obras como, por exemplo, Na sala com 

Danuza (volumes 1 e 2) e É tudo tão simples, ambos sobre etiqueta:   

Olavo: Clô, a minha única filha casando barriguda desse safado desse italianinho... 
O que eu fiz pra merecer um castigo destes? 
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Clô: Meu bem, meu bem, desce do altar. E finge que não está acontecendo nada. Eu 
li no livro da Danuza, é a melhor coisa. Faça como eu, sorria, sorria. Quero ver o 
sorrisão, hein? Obrigada. 

Na mesma semana, no dia 21 de maio de 2010, Clô nos mostra mais uma situação pautada 

pelo que vê e ressignifica através da mídia. A cena acontece em torno da mesa de jantar, enquanto a 

família da personagem aguarda o jantar ser servido.  

Clô: Ai a mesa está um primor. Mas, muito mais bonita que mesa de novela! 

Guida: Não é? 

Clô: Quê que tá faltando? Água! Tá faltando água. 

Guida: Pode deixar que eu já vou buscar, Dona Clô. 

Clô: E quando eles descerem você já pode servir. [...] 

Clô: Meu amor, aqui, no seu lugar. 

Olavo: Obrigado. 

Clô: Eu não sei, mas quando eu não janto à luz de velas, parece que eu não comi. 

Ao exclamar “Ai a mesa está um primor. Mas, muito mais bonita que mesa de novela!”, 

percebemos a inspiração e referência de Clô para organizar o jantar oriundas de um produto cultural 

midiático, a telenovela. Também notamos a composição de toda uma atmosfera para acomodar o 

jantar: a luz de vela evidencia-nos não se tratar apenas de uma busca pela satisfação – matar a fome – 

mas sim a intenção de vivenciar uma experiência. 

Em 29 de maio de 2010, após uma briga com seu marido, ao contracenar com Jaque, sua 

amiga na trama, Clô comenta: 

Clô: Aiiii! Eu tô acabada, traída, jogada, humilhada, Meu Deus! Dr. Ivo me ajuda! 
Eu tô acabada! [...] 

Jaque: Clô, são seus convidados, é a sua festa. Espera a festa acabar e depois, se 
você quiser, você vai embora! 

Clô: Ninguém importante confirmou. Só a cafonada do bairro. 

Jaque: Que... A Constanza Pascolato e o Alexandre Herchcovitch confirmaram. 

Clô: A Constanza e o Alexandre? 

Jaque: A Danuza confirmou. E por telefone! 

Clô: A Leão? 

 Em meio ao diálogo alguns nomes são mencionados por Clô e Jaque. O primeiro deles 

refere-se ao Dr. Ivo Pitanguy, cirurgião plástico brasileiro, a quem Clô praticamente evoca para pedir 

ajuda por estar “acabada”. Depois, certifica-se se pessoas tidas por ela como importantes como 
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Constanza Pascolato (empresária e consultora de moda) e Alexandre Herchcovitch (estilista) 

confirmaram presença em sua festa de aniversário.  

 Durante sua festa de aniversário, levada ao ar no mesmo dia, Clô fica desapontada ao saber 

que foi enganada, que Danuza Leão não vai à sua festa. No lugar de Danuza, a “cafonada do bairro” e 

Seu Fortunato250: 

Clô: Só a cafonada aqui do bairro. Olha o açougueiro. O açougueiro ali atrás. E 
aquele homem do chuchu, o japonês. Tá lá com a família lá da quitanda. Tá 
vendo?Tudo penetra!Porque eu não convidei. Só se foi o Olavo que convidou pra 
me irritar. E até agora ninguém. Ninguém que preste, só o pipoqueiro e o 
amolador de facas. Ai meu Deus!Meu Deus!Olha lá! Olha quem tá chegando!Ele 
não foi pra Cidade Ocian? É um espantalho! Imagina se a Danuza chega e dá de cara 
com isso? 

Fortunato: O que foi? Eu não tô bem não? Gastei uma nota na José Paulino! 

Clô: Cadê a Danuza? 

Fortunato: A Danuza não veio! Quem veio sou eu. Tô aqui, ó! Não tô bonito?Não 
tô bonito? [...] 

Olavo: Chega! Chega dessa palhaçada! Chega! Acabou! 

Clô: Você é um grosso, igual ao seu tio. Se a Danuza chegar... 

Olavo: A Danuza não vem coisa nenhuma! 

Clô: Não vem? 

Olavo: Eu mandei a Jaque mentir pra você, porque eu precisava que você estivesse 
aqui. Eu queria fazer uma grande surpresa pra você... 

 Em busca de casas no Jardim América, no dia 26 de junho de 2010, Clô é presa, após ser 

denunciada à polícia por Dona Brígida, da família Gouveia, que, ao vê-la sucessivas vezes em frente à 

sua casa, pensou tratar-se de uma assaltante. A prisão de Clô resultou em uma matéria:  

Clô: Eu vou ficar marcada: A bandida do Jardim América! Eu sou uma boa pessoa, 
eu não faço mal a ninguém! E por que que foram fazer isto comigo? Eu estou 
horrorosa nessa foto. Eu tô horrível! Eu estou de um jeito, que nem as mão do Dr. 
Ivo vão resolver meu caso! Rainha do lixo e do crime organizado. Mas... Por que que 
fazem isso? É uma maldade... Olavo, Olavo eu só queria... Eu só queria morar no 
Jardim América... É crime? 

Mesmo presente nas páginas policiais e indignada com o ocorrido (“não faço mal a ninguém! 

E por que que foram fazer isto comigo?”), Clô não deixa de mencionar novamente o Dr. Ivo Pitanguy 

(“estou de um jeito, que nem as mão do Dr. Ivo vão resolver meu caso!”) e de preocupar-se com sua 

aparência (“Eu estou horrorosa nessa foto. Eu tô horrível!”). 

                                                
250 Algumas cenas, como esta, são analisadas em mais de uma categoria empírica. 
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As referências midiáticas de Clô continuam a emergir no enredo e, no dia 3 de julho de 2010, 

enquanto janta na mansão dos Gouveia, outro exemplo desponta: 

Clô: ... O que a gente tava querendo mesmo é uma casa... Uma casa igual a sua, 
Bete. Depois você podia me dar o cartãozinho do seu decorador. 

Brígida: É que fui eu que decorei a casa toda. Peça por peça. 

Clô: Mentira! Eu prefiro um decorador, porque acho mais prático. Tem um que eu 
vejo sempre o nome dele nas revistas de decoração, Edgar Moura Brasil. Não sei se 
você já ouviu falar... Mas eu já vou logo falando pra ele, que eu quero dar os meus 
palpites. O que eu não abro mão de escolher na minha casa são os quadros. Olavo 
qual é o nome daquele pintor, que eu tô querendo comprar uns quadrinhos lá pra casa? 

Olavo: Picasso. 

Clô: Vocês conhecem? 

 Clô nos mostra sua ancoragem na mídia – revistas de decoração, como o discurso acima 

sinaliza –, e nas pessoas que nela circulam – no caso, o arquiteto Edgar Moura Brasil –, para transitar 

neste novo universo que se apresenta. Ao mesmo tempo em que Clô intenciona recorrer a um 

decorador, alegando praticidade, a personagem não abre mão de dar alguns palpites ao especialista. 

Outro aspecto observado no trecho acima é a forma como Clô se refere a Picasso. Não lembrar o 

nome do pintor é um simples esquecimento ou pretende denotar o desconhecimento da personagem 

sobre Picasso e sua obra? 

Já o café da manhã entre Clô, Olavo, Seu Fortunato, exibido no dia 20 de agosto de 2010, 

coloca em cena a intenção de Clô de retribuir o jantar à Bete Gouveia e, com isso, surgem novos 

elementos acerca das referências de Clô: 

Clô: Meu amor, falando em Jardim América, eu acho que já está mais do que na 
hora da gente oferecer o jantar pra Bete Gouveia. Olavo, eu estou pensando que 
nós podíamos contratar uma orquestra, então um cantor. Mas, não pode ser um 
cantor nacional, não. Tem que ser um cantor internacional. Julio Iglesias, que tal? 

Guida: Desculpa me intrometer, mas eu li numa revista chique, que festa show é 
coisa de gente cafona! 

Clô: Cafona? Cafona? Então, vamos fazer uma festa discreta. 

 Em um primeiro momento vemos fluir os planos de Clô de contratar uma orquestra e um 

cantor para o jantar. Mas o cantor teria de ser internacional. O nacional é relegado: “não pode ser um 

cantor nacional, não. Tem que ser um cantor internacional”. O cantor escolhido pela personagem foi 

Julio Iglesias, um artista latino. Mas os planos mudam rapidamente quando a empregada Guida entra 

na conversa para alertar ser cafona dar uma festa show, de acordo com “uma revista chique”.  
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Clô, conforme veiculado no capítulo do dia 23 de agosto de 2010, revela ao seu marido o 

desejo de, ao oferecer o jantar à família Gouveia, conquistar o reconhecimento da alta sociedade, 

tornando-se também protagonista de colunas sociais:  

Clô: Porque durante anos, nós ficamos lá, escondidos naquele bairro medonho. 
Por isso que ninguém... ninguém conhece a gente. Agora, se eu falar que o jantar é 
pra Bete Gouveia, todo mundo vem. Eu quero ser reconhecida, eu quero ser 
paparicada, bajulada, admirada, convidada. Olavo, eu tenho certeza, se as pessoas 
vierem, se elas me conhecerem, elas vão gostar muito de mim, vão me adorar. Aí no 
dia seguinte, eu vou estar em todos os jornais, nas colunas sociais, nos melhores jornais 
do país. Chique, com a minha elegância, tendo o meu estilo copiado. 

 Bete Gouveia é o passaporte para este mundo novo, longe do anonimato experimentado 

por anos no antigo (e “medonho”) bairro. Clô afirma que ela e sua família não são reconhecidas por 

ninguém (“ninguém conhece a gente”). Mas este “ninguém” leva-nos a pensar em “ninguém famoso”. 

O amolador de facas, o pipoqueiro, mencionados na análise da categoria anterior, não representam 

nada para Clô. Neste “ninguém”, entendemos, também entra a família de Clô, que ao longo de toda 

trama não é mencionada. A história de Clô é contada a partir de um marco: o casamento com Olavo. 

Sua família (pais, tios, irmãos) não é trazida ao enredo. Clô, parece-nos, deposita na mídia sua 

expectativa de tornar-se alguém; mais ainda, Clô almeja ter seu “estilo copiado”. 

No dia 24 de agosto de 2010 o foco da cena ainda está no jantar a ser oferecido aos Gouveia. 

Na cozinha, Clô conversa com Guida sobre a lista de convidados e novas referências da mídia 

emergem: 

Clô: Então vamos lá pra nossa lista. Onde é que eu parei? 

Guida: Paramos em Glória Canil 

Clô: Quem é canil? 

Guida: Glória! 

Clô: Quem é Canil? É Glória Kalil. Glorinha Kalil, uma das mulheres mais chiques 
desse país... Ah! Por... Deixa ver, deixa eu ver esta lista, porque eu não tô confiando 
em você! Pascolento... Pascolento deve ser Constanza Pascolatto, né? Artur Xeréu? 
Artur Xeréu? Mas você é analfabeta? Eu falei Artur Xexéo. Artur Xexéo é amigo de 
Bete Gouveia. Ô Guida, você, você, você não tem nível. Você não tem patamar pra 
trabalhar no Jardim América! E Artur Xexéu é uma pessoa conhecida, você abre lá 
o jornal, tá lá, todo dia o nome dele. Vamos passar pra lista do cardápio, das 
comidas, que é uma coisa mais fácil pra você. [...] Agora, você podia aprender. 
Você podia pegar um exemplo. Tenha a mim como exemplo, pra você poder 
evoluir. Pra você poder continuar trabalhando aqui no Jardim América. Guida você 
não vê, que depois que eu me mudei pra cá, eu me tornei uma pessoa muito mais 
suave, mais elegante, minha forma de falar, você não vê? Eu vou te dar um livro. 
Vou te dar um livro da Danuza. 

Guida: Da Vanuza? 
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Clô: Que Vanuza? Não é Vaaaanuza, é Da, Danuza Leão. E vai ter que ler, porque 
aquilo é uma bíblia, vai decorar feito tabuada. Dois mais dois quatro. Três vezes 
dois seis. É pra decorar! Porque a Danuza conhece tudo, minha filha! 

Na lista de convidados de Clô estão a jornalista e consultora de moda Glória Kalil, Constanza 

Pascolatto, também consultora de moda, e o colunista Artur Xexéo. Mas diante da dificuldade de 

Guida, em listar os convidados, Clô ameaça a empregada dizendo que ela precisa “evoluir”. Para 

“evoluir”, Clô recomenda à empregada que siga o seu exemplo de comportamento e siga também, 

como uma religião, o livro de Danuza Leão, um “bíblia”, segundo Clô, para ser decorada “feito 

tabuada”. Aqui notamos a sustentação de Clô no discurso de outrem. O discurso de Danuza Leão 

incorpora-se ao de Clô, como um guia inquestionável (ou, como a personagem afirma, uma “Bíblia”) 

de comportamento neste novo universo social. Mas, ressaltamos, “a diluição da palavra citada no 

contexto narrativo não se efetua e nem poderia efetuar-se completamente” (BAKHTIN, 2002, p. 

145), pois a transmissão do discurso de outrem sempre se dá de maneira ativa, de enunciação em 

enunciação. A sucessão dos discursos de Clô corrobora esta nossa colocação.  

Esse jantar oferecido aos Gouveia tem, como mostra a cena também exibida no dia 24 de 

agosto de 2010, como objetivo de trazer “gente importante” para a casa (e universo) de Clô: 

Clô: Porque eu preciso da Bete Gouveia pra encher essa casa de gente importante. 

É só por isso!. 

Mas em 30 de março, enquanto toma café da manhã com seus familiares, Clô recebe a notícia 

de que nenhum de seus convidados havia confirmado presença:  

Clô: Quem mais confirmou? 

Guida: Confirmar, confirmar, além da Dona Bete, que a senhora já sabia. Bem 
dizer, ninguém. 

Clô: Quando você diz ninguém, você que dizer o quê? 

Guida: Ninguém, nem uma sombra! 

Clô: Vou dizer uma coisa, quem recebeu aquele chiquérrimo pratinho de prata 
com vasinho de violetas em cima, vai bater o olho e ver que é convite social, pra 
evento fino. Ainda mais com nome Bete Gouveia gravado em relevo... 

 A não confirmação dos convidados sugere a inadequação da maneira como o convite foi 

feito (vaso de violetas com prato de prata com gravação em relevo).  

 No dia 1º de setembro de 2010, Clô recepciona Bete Gouveia e familiares em sua casa para 

o jantar e, na ocasião menciona, outros nomes que compreende como integrantes da alta sociedade:  

Bete: Um jantar desta dimensão em minha homenagem... É muita gentileza sua, 
Clô! 
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Clô: Eu convidei a alta sociedade paulistana e uns artistas também pra dar uma 
corzinha. O Faustão e a Ivete Sangalo.  

Bete: Mas, eles não me conhecem... 

Clô: Quem não conhece? Faustão não conhece Bete Gouveia? Olha aí, Olavo! 
Imagina. Vem cá Bete, todo... Senta aí. Senta aí. Quer apostar? Quer apostar que a 
Ivete vai dar uma canja, vai cantar só pra você, menina. 

Mostram-se como parte das referências de Clô, o apresentador Fausto Silva e a cantora 

baiana Ivete Sangalo. Pessoas, que, segundo Clô, foram convidados para dar uma “corzinha” ao 

evento. 

Na cena exibida no dia 5 de novembro de 2010, Clô conversa com a família sobre o “Dia 

Rosa”:  

Fortunato: Que isso? Um picolé de morango? 

Clô: Um picolé? Picolé? Isso é uma roupa de grife, coisa chique! 

Olavo: Você tá linda , sabe, parece uma flor! 

Clô: Ai meu amor! Olavo, hoje finalmente, eu vou entrar para a alta sociedade 
paulistana! Eu fui convidada por Alice Carta para ter o meu Dia Rosa! 

Fortunato: Rosa? Dia Rosa, eu já vi tudo, viu? 

Clô: Seu Fortunato, o senhor é de uma ignorância, seu Fortunato! Dia rosa, é o dia 
que as mulheres elegantes, as mulheres chiques. Elas escolheram pra cuidar da 
saúde. O senhor está entendendo? É o dia em que elas vão fazer mamografia. 

Olavo: Mamografia é uma chapa do seio, pra ver se tá tudo bem. Se não tem 
doença ruim, não é isso, meu amor? 

Clô: É isso mesmo, Olavo. 

Olavo: Faz muito bem, coração. Faz muito bem de cuidar da sua saúde! 

Guida: Dona Clô, desculpe, sabe, mas eu sou mulher também, não sou? Então se 
eu quiser fazer esse exame aí da mama, eu vou ter que me vestir assim, que nem a 
senhora? 

Clô: Não Guida, não. Isso aqui, essa cor, é um símbolo, entendeu? Que as 
mulheres elegantes, as socialites, elas usam, pra quê? Pra chamar atenção. É como a 
minha amiga, Alice Carta diz: "Um gesto simples, pra conscientizar as pessoas", é só 
isso. 

Guida: Entendi. 

Clô: Olavo, eu agora oficialmente, eu sou uma socialite, meu amor! Porque o dia rosa é 
uma coisa, tão alta sociedade! 

Olavo: Tá linda! Eu faço questão de levar você... 

 Essa cena evidencia a personagem do núcleo cômico como porta-voz de merchandising 

social, isto é, de mensagens socioeducativas, com a propriedade de falar de coisa séria, mas sem fazê-

lo de modo aborrecido, como o próprio autor da novela nos revelou em entrevista cedida para a 
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realização desse trabalho251. O Dia Rosa, como dissemos em outra ocasião252, é uma iniciativa real, 

organizado por Alice Carta, com o objetivo de estimular a prevenção do câncer de mama entre as 

brasileiras por meio do incentivo à realização regular de exames como o de mamografia. Participar 

desse evento colocou Clô em contato com o universo da alta sociedade paulistana: “eu agora 

oficialmente, eu sou uma socialite, meu amor! Porque o dia rosa é uma coisa tão alta sociedade!”, 

comemora Clô. 

Em 13 de novembro de 2010, Clô recebe socialites conhecidas durante o Dia Rosa para um 

chá em sua casa: 

Carminha: Realmente foi incrível, eu ter data livre hoje, porque minha agenda 
essa semana está uma loucura. E eu nem posso demorar. O desfile do Herchcovitch, 
você vai? 

Clô: No desfile do xii... do... do... atchin! Tô com uma alergia! Não vou. Não vou no 
desfile, porque há muitos compromissos na minha agenda também. Porque eu 
tenho manicure, tenho massagista. Mas, eu consegui abrir uma brecha pra mostrar 
pra vocês a minha casa nova. Porque eu tinha prometido isso no chá da Alice 
Carta, quando nos encontramos. Então, o que acham da minha nova casa, amigas? 

 Neste dia, quem traz a referência midiática para o universo de Clô é uma das convidadas ao 

mencionar o estilista Alexandre Herchcovitch e Clô procura disfarçar que não sabe pronunciar o 

nome, simulando um espirro.  

Mas Clô torna-se referência midiática quando é protagonista de uma campanha da empresa 

de seu marido Olavo. A cena veiculada no dia 4 de novembro de 2010, mostra Clô e Olavo 

conversando sobre a gravação do vídeo: 

Olavo: Ai, Clô, tô exausto! Ai o dia todo, você, pitchuquinha, não conseguiu 
decorar aquele texto! 

Clô: Ah, Olavo, ah, Olavo! Mas é muito complicado, meu bem! E depois o diretor, 
ele não foi legal comigo. Ele não me ajudou. Não me falou do passado da minha 
personagem... Eu preciso conhecer quem é esta pessoa que eu estou interpretando. 
Saber, saber o que ela já sofreu, quais são os sentimentos dela, ai meu amor! Eu li 
isso numa entrevista de Deborah Secco, ela disse que isso é muito importante. 

Olavo: Não, não. Você não tem que se preocupar com esse negócio de 
personagem. Não, não. Faz a rainha do lixo assim, e você lê a mensagem do 
comercial e pronto! 

Clô: Não, meu bem, não é assim! Porque eu tenho que falar, eu tenho que falar 
com garra, com verdade, com sinceridade, senão, as pessoas vão dizer que eu sou 
canas... Já imaginou a Jaque dizendo assim: “Nossa, como ela é canastrona!".  

                                                
251 Esta entrevista será retomada no quarto capítulo desta dissertação. 
252 BACCEGA, Maria A.; MARCELINO, Rosilene M. A. Clô: uma personagem da sociedade de consumo. Comunicação 

& Educação, São Paulo,  v. 16,  n. 2, p. 99-112, jul./dez. 2011. 
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Mesmo para construir sua forma de atuar na campanha da Lear253, Clô procura inspiração em 

Deborah Secco, apoiando-se assim, mais uma vez, em personalidades que vê na mídia: “Eu preciso 

conhecer quem é esta pessoa que eu estou interpretando. Saber, saber o que ela já sofreu, quais são os 

sentimentos dela, ai meu amor! Eu li isso numa entrevista de Deborah Secco”. Com a campanha, 

assumindo ser a Rainha do lixo, Clô torna-se a musa Reciclô e, nas palavras de seu marido, a 

“Pitchuca Montenegro”, em alusão à Fernanda Montenegro: 

Diretor: Corta. Você conseguiu! Minha musa, Reciclô! Finalmente. 

Olavo: Pitchuca Montenegro!  

Após veiculação da campanha Reciclô, da Lear, Clô passou a ser reconhecida como 

celebridade, como nos apresenta a cena exibida no dia 7 de janeiro de 2011: 

Clô: Eu vou ao seu chá beneficente. É... não, vai ser uma honra pra mim. Ô Guida, 
um momentinho, Guida, atende aí pra mim. Você gostou? Gostou da minha 
campanha. Muito obrigada. Você acha que eu deveria ser apresentadora de televisão? 
Uma nova Xuxa? Que isso? Imagina só! Não, não, não. Isso não. Bom então, 
beijinho beijinho, tchau tchau! Mimoso, mimoso! Eu fui convidada pra um chá 
beneficente no Jóquei. Não é a Glória? [...] 

Clô: Ai. O meu coração parece que vai explodir! Finalmente eu vou ser alguém. A 
rainha do lixo vai conquistar o Brasil. [...]  

Clô: Ai, meu amor, meu amor, meu mimoso. Mas, porque você não avisou que 
você viria? Porque eu vou ter que sair. Eu combinei com a Jaque de fazer umas 
compras. Quero comprar umas roupas novas. 

Olavo: Mas, não pode ficar pra mais tarde isso? 

Clô: Não pode. Não pode. Não pode. Sabe por que, meu amor? Eu não posso 
repetir roupa. Imagina, Olavo, se eu sair com uma roupa repetida numa revista, isso 
vai ser um vexame nacional. Não posso, meu amor. Paixão... 

Clô passa a ser reconhecida como celebridade a partir de uma campanha na qual endossa 

outro merchandising social, a sustentabilidade ecológica, já mencionada neste capítulo. Apenas após 

ter sido protagonista da campanha e ter obtido reconhecimento social, Clô passa a considerar-se 

como “alguém”. Mas a personagem apresenta-se paradoxal, com identidade cambiante anunciada por 

Stuart Hall (2006)254, resultado de uma sociedade atravessada pelos mais diversos antagonismos 

sociais capazes de produzir uma variedade de posição de sujeitos.  Nessa etapa da personagem Clô, 

ao mesmo tempo em que endossa a bandeira da sustentabilidade, de outro, apresenta-se como uma 

pessoa, que pela sua posição (celebridade), não pode repetir roupa, porque seria “um vexame 

                                                
253 LEAR  “Nome da empresa de seu marido Olavo.” 
254 HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2006. 
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nacional”. Ter alçado posição midiática de celebridade, faz, conforme o discurso acima, Clô “ser 

alguém”. A existência como sujeito aparece atrelada à presença na mídia. O anonimato é lugar de não 

sujeitos. 

Os convites são inúmeros, e Clô passa a ser convidada para os mais diversos compromissos: 

Clô: Hoje eu tenho esse vernissage, e essa semana um chá beneficente, dois jantares, 
inauguração de uma loja lá na Oscar Freire, uma sessão de fotos de uma revista que 
adorou o meu estilo e mais, oh meu Deus, um produtor de televisão me chamou pra 
dar entrevista no programa Tcharã! Da Ana Maria Braga. 

Jaque: Ana Maria Braga? 

Clô: Aqui, tô toda arrepiada! Desse jeito, eu vou ser convidada pra falar no 
Domingão do Faustão. 

Clô passa a circular nos lugares e ocasiões antes apenas desejados. São vernissages, chás 

beneficentes, inauguração de lojas como a da Rua Oscar Freire (conhecido endereço do luxo na 

capital paulistana), revistas e programas de televisão, como o de Ana Maria Braga. Tornar-se parte da 

mídia transforma-se em passaporte para circular nesse novo universo.  

Na cena transmitida no dia 10 de janeiro de 2011, Clô circula pelos estúdios da Globo e 

conversa com alguns artistas da emissora, enquanto segue para a entrevista que cederá à Ana Maria 

Braga: 

Clô: Jorge Fernando! Boom! Boom dia pra você! Ai que bom ver você! Quando 
eu fizer o meu filme, eu vou convidar você pra dirigir... 

Jorge Fernando: Ah, tá! 

Clô: Aqui, tô na Globo, igual a você! 

Jorge Fernando: Prazer, tá? 

Clô: Lázaro! Ai meu Deus, ai meu Deus! 

Lázaro Ramos: Tudo bom? 

Clô: Denis Carvalho! 

Clô: Cléo! Você é muito minha fã! 

Cléo Pires: Eu sou! 

Clô: Murilo, Murilo. Eu tô tão... Eu tô tão nervosa! 

Clô: Ahhhhh!  

Claudia Raia: Que isso? 

Clô: A Claudia Raia! Claudia Raia! Ai meu Deus! Sou tão sua fã! 

Cláudia Raia: Obrigada. 

Clô: Tá ótima em Ti Ti Ti! Tô adorando você. 

Cláudia Raia: Obrigada. 
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Clô: Vem cá, pera um bocadinho. Eu não me apresentei. Eu sou Clô Souza e Silva. 

Sophia Raia: Quem? 

Clô: A Rainha do Lixo. E essa mocinha linda, quem é? 

Sophia Raia: Eu sou filha dela, muito prazer. Sophia. 

Clô: Muito prazer. Ai que le... Ah não, vem cá, vem aqui. Você me faz um favor? 
Você dá um recado pro Jaques Leclair, e pro Victor Valentim? Você diz assim a eles, 
que eu quero, eu faço questão, de ter um vestido de cada um. 

Claudia Raia: Tá bom. Tá bom. 

Clô: Ah, vem cá, vem cá, Cláudia. Eu sou igual a você. Nós estamos assim, ó. Eu 
também adoro moda! Ahhhh! 

Claudia Raia: Ai que susto. Deus que me livre! Que mulher é essa, gente? 

Clô: Eu tô na Globo, Cláudia [...] 

Ana Maria Braga: Você se arrumou toda pra vir aqui de manhã... 

Clô: Ah, pra vim falar com você, Ana Maria Braga, meu ídolo. Ana, 

Ana Maria Braga: fala 

Clô: Eu faço o meu cabelo parecido com o seu! 

Ana Maria Braga: Você sabe que eu tinha até percebido. Você põe um escurinho 
no fundo... 

Clô: Ah, mas é a minha inspiração de cabelo! 

Clô parece-nos deslumbrada em encontrar tantos globais. No diálogo com Claudia Raia, por 

exemplo, anuncia ser espectadora da telenovela Ti Ti Ti, veiculada à época de Passione, e chega a 

pedir às personagens da novela que criem vestido para ela (“recado pro Jaques Leclair, e pro Victor 

Valentim? Você diz assim a eles, que eu quero, eu faço questão, de ter um vestido de cada um”). Clô 

nos dá mais uma pista de seu consumo midiático, de seu consumo do produto cultural telenovela. Já 

ao encontrar Ana Maria Braga, trata logo de dizer que a apresentadora inspira o cabelo que usa: “mas 

é a minha inspiração de cabelo!”. 

Com o final da novela se aproximando e a Clô se tornando cada vez mais uma figura pública, 

afloram certos comportamentos. Por exemplo, no dia 11 de janeiro de 2011, após uma sequência de 

cenas sem falas que mostram Clô em momentos de estúdio entre flashes e entrevistas e, de outro 

lado, Olavo sozinho e com saudade dela; a personagem conversa com camareiras enquanto aguarda 

entrar em cena:  

Clô: Esse louro fala demais. Eu estou no meu momento, no meu camarim, com a 
minha maquiadora, na minha intimidade. É minha privacidade. Champagne, muita 
champagne! 
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No dia 12 de janeiro de 2011, em cena ambientada na sala de sua casa, Clô conversa com 

Guida: 

Clô: Até que enfim, cheguei em casa! Tô exausta, exausta! Guida, massagem. Você 
acredita que Louro José tentou me boicotar? Eu estava fazendo meu teste na Rede 
Globo, aquele papagaio ficou falando, falando só pra me atrapalhar, né? Pra tirar 
minha concentração. Ai que ódio desse papagaio! Mas, eu vou falar com a AM 
Braga, pra ela empanar este papagaio. Botar ele empanado na parede. Ele me paga!  

Tanto na cena do dia 11 como na do dia 12 de janeiro de 2011, podemos perceber o 

deslumbramento de Clô, que chega a exigir “champagne, muita champagne” às camareiras globais 

enquanto faz maquiagem e aguarda entrar em cena. No dia 12 notamos o equívoco de Clô que diz 

“botar ele empanado na parede” no lugar de botar ele empalhado na parede. Seria este discurso de Clô 

uma crítica do autor da novela aqueles que alçam posição de celebridade na atualidade? 

No penúltimo capítulo, levado ao ar em 13 de janeiro, Clô conversa com Guida sobre 

indicação ao prêmio de celebridade do ano: 

Clô: Eu vou ganhar o prêmio celebridade do ano! É um prêmio importantíssimo, 
hein?Ai meu Deus do Céu, eu preciso escolher a roupa. Eu tenho que preparar o 
meu discurso de agradecimento! 

Guida: Ô, Dona Clô, não tá escrito aqui que a senhora já ganhou. 

Clô: Mas é lógico que eu vou ganhar. Eu estou indicadíssima! 

Guida: Ah é? Mas e se a senhora perder? O meu Rogério sempre me disse pra 
mim: "Morena, não é bom contar vitória antes do tempo". 

Clô, ainda deslumbrada, “canta vitória antes do tempo”. Mas na cena de 14 de janeiro de 

2011, último capítulo de Passione, percebemos outra Clô, que ao receber o prêmio de celebridade do 

ano das mãos de Thaís Araujo e Grazi Massafera, apresenta um discurso de que toda sua jornada não 

faria sentido sem “a pessoa mais importante” de sua vida, seu marido, o “Mimoso”. O seu discurso 

final mostra-nos que “ser famosa, rica e badalada”, embora “coisas maravilhosas” não fazem sentido 

sem ter ao lado pessoas importantes e amadas. 

Thaís Araujo: E a pessoa que mais se destacou no ano que passou foi... Clô Souza 
e Silva 

Grazi Massafera: Clô Souza e Silva 

Jaque: Que ódio! 

Clô: Muito obrigada. Muito obrigada. Eu quero agradecer. É uma honra receber 
esse prêmio, porque ser famosa, rica, badalada, são, são coisas maravilhosas, mas eu 
não posso dizer que eu esteja feliz. Porque eu consegui tudo isso, mas perdi a pessoa 
mais importante da minha vida. A única pessoa que, que me fez realmente feliz, que me 
completa. E a quem eu, eu devo tudo o que eu sou. Que é o meu Mimoso! Olavo, eu não 
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sei se você está aí, a Jéssica prometeu que ia trazer você, mas eu, eu sei que você 
deve estar com muita raiva de mim... Desculpem. 

Olavo: Pitchuca! 

Clô: Mimoso! 

Olavo: Pitchuquinha! 

Clô: Mimoso! 

 A evidência do apoio de Clô em representações midiáticas de consumo como uma de suas 

estratégias para constituir sua identidade de emergente, mostra-nos principalmente que “não há 

discurso que não se relacione com outros”, isto é, “um discurso aponta para outros que o sustentam, 

assim como para dizeres futuros” (ORLANDI, 2009, p. 39)255. A exemplo do tópico anterior, aqui 

também trazemos um quadro (figura 4) em busca de observar as diferenças emergidas no discurso de 

Clô sobre o consumo de pobre, de rico e de emergente dentro da categoria Representação midiática de 

consumo: 

 

 Consumo de pobres Consumo de ricos Consumo de emergentes 
Alimentos e bebidas   Champanhe 
Atitude   Desejo de ter seu estilo copiado, 

de ser bajulada, paparicada, 
admirada e convidada 

Consumo cultural   Novela Ti Ti Ti 
Mídia   Revistas de decoração 

Livro Danuza Leão como uma 
bíblia 
Televisão 

Pessoas e profissões 
 

 Artur Xexéo 
Alice Carta 

Danuza Leão 
Ivo Pitanguy (cirurgião 
plástico) 
Constanza Pascolato 
Alexandre Herchcovitch 
(estilista) 
Edgar Moura Brasil (decorador) 
Julio Iglesias (cantor) 
Glória Kalil 
Faustão (apresentador de 
televisão) 
Ivete Sangalo 
Deborah Secco 
“Clô” quando protagoniza a 
campanha Reciclô 
Ana Maria Braga 

Roupa e acessórios   Não repetir roupa 
Situações 
(Eventos, jantares, 

Festa show Festa discreta 
“Gente importante” 

Mesa de novela 
Luz de velas para o jantar 

                                                
255 ORLANDI, Eni P. Análise de discurso: princípios e procedimentos. 8. ed. São Paulo: Pontes, 2009. p. 39. 
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etc.) Dia Rosa “é tão alta sociedade” 
Vernissage 
Chá beneficente 
Inauguração de loja na Oscar 
Freire 

Cantor internacional para festa 

Figura 4: Passione: Discurso de Consumo por classes sociais dentro da categoria representação Midiática de Consumo 
Fonte: REDE GLOBO. Passione – Clô Souza e Silva. 

3.4.3 Categoria incorporação do papel de rainha do lixo 

Como sinalizado anteriormente, nesta categoria, incorporação do papel de rainha do lixo, 

procuramos compreender como se dá a passagem da rejeição à aceitação deste título por Clô ao 

longo de Passione. Dessa maneira, trazemos o capítulo veiculado ainda na primeira semana da novela, 

no dia 19 de maio de 2010, cuja cena mostra Clô e Olavo comentando a matéria de jornal sobre o 

casamento de Jéssica: 

Olavo: Ô que bom, minha querida, que você apareceu... 

Clô: Eu posso falar com você sozinha? Amor, olha. Lê a legenda. 

Olavo: A Rainha do lixo... 

Clô: Rainha do lixo. Do lixo! [...] 

Olavo: Mas coração, se eles me chamam de rei do lixo, qual o problema de chamar 
minha mulher de rainha do lixo? Qual o problema? 

Clô: Rainha do lixo! Rainha? Você acha que alguma mulher nesse mundo vai 
gostar de ser chamada de rainha do lixo?Amanhã se eu for ao Jardins, entrar numa 
loja lá na Oscar Freire, e uma vendedora vai falar assim pra outra: "Olha lá. Olha 
aquela que entrou é a rainha do lixo". Eu não sei o quê que eu faço! Eu não sei, eu 
acho que eu mato! Se esse apelido pegar, você vai me prometer que cê vai contratar 
o melhor advogado desse país, porque eu vou processar esse jornaleco. 

 Para Clô, ser chamada pelo jornal do bairro de rainha do lixo é pejorativo (“você acha que 

alguma mulher nesse mundo vai gostar de ser chamada de rainha do lixo?”).  Trata-se, para ela, de um 

título indesejado por qualquer mulher e capaz de ditar a maneira como pode ser recebida em um 

reconhecido lugar no circuito de luxo paulistano, representado na fala de Clô pela Rua Oscar Freire, 

localizada nos Jardins (“se eu for ao Jardins, entrar numa loja lá na Oscar Freire, e uma vendedora vai 

falar assim pra outra: "Olha lá. Olha aquela que entrou é a rainha do lixo"). 

 O título de rainha do lixo volta à pauta em 26 de junho de 2010, na cena ambientada em 

uma delegacia, quando Clô é interrogada por um delegado, depois de ter sido detida por uma 

denúncia de Dona Brígida: 
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Clô: Isto é um absurdo! Uma humilhação. Eu vou contar pro senhor. Eu estava lá 
feliz, escolhendo umas casas que nós vamos comprar. Aí apareceu essa velhinha... 

Delegado: A vítima diz que a senhora vai todo dia naquela rua e fica andando em 
frente da casa dela. [...] 

Clô: ... O senhor por um acaso sabe quem é o meu marido? 

Delegado: Não e nem quero saber... 

Clô: Olavo da Silva, o Rei do lixo! 

Delegado: E isto faz da senhora, o quê? Rainha do lixo? 

Clô: O senhor não se atreva, o senhor não se atreva a brincar assim comigo... 

Ao procurar casas na região do Jardim América, Clô foi confundida com uma assaltante por 

Dona Brígida (“Eu estava lá feliz, escolhendo umas casas que nós vamos comprar. Aí apareceu essa 

velhinha...”). Na delegacia, ser Rainha do Lixo não significava nada (“E isto faz da senhora, o quê? 

Rainha do lixo?”), não iria livrá-la daquela situação. Como resultado, Clô foi objeto de uma matéria 

de jornal, que comenta sobre sua detenção. 

Clô: Eu vou ficar marcada: A bandida do Jardim América! Eu sou uma boa pessoa, 
eu não faço mal a ninguém! E por que que foram fazer isto comigo? 

Eu estou horrorosa nessa foto. Eu tô horrível! Eu estou de um jeito, que nem as 
mão do Dr. Ivo vão resolver meu caso! 

Rainha do lixo e do crime organizado. Mas... Por que que fazem isso? É uma 
maldade... Olavo, Olavo eu só queria... Eu só queria morar no Jardim América... É 
crime? 

 O título de rainha do lixo então é associado ao crime organizado. Mas o crime aí 

subentendido reside no desejo de Clô, uma rainha do lixo, em morar no Bairro Jardim América 

(“Olavo, Olavo eu só queria... Eu só queria morar no Jardim América... É crime?”). O Jardim América 

aparece como reservado à elite tradicional paulistana. Os emergentes, donos do dinheiro novo, 

notamos nesta passagem, ficam à margem. 

 No dia 7 de julho de 2010, na Lear, empresa de seu marido Olavo, Clô procura colocar o 

lixo embaixo do tapete e ofende seu marido: 

Clô: [...] temos que fazer urgentemente um jantar em retribuição ao jantar que ela 
nos ofereceu [...] Não pode ser na nossa casa. Olavo, eu não posso convidar Bete 
Gouveia para ir naquele bairro de gente cafona! 

Olavo: Ahhhhh! 

Clô: Aqui, atrás da nossa casa, tem um depósito de lixo! 

Olavo: Clô. O depósito de lixo é a minha empresa! 

 Quando cogita a possibilidade de oferecer um jantar de retribuição à Bete Gouveia, o 

evento não pode ser, segundo discurso da personagem, na casa de Clô. Esta impossibilidade diz 
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respeito não apenas ao “bairro de gente cafona”, mas também ao lixo, ao depósito de lixo localizado 

atrás de sua casa (“Aqui, atrás da nossa casa, tem um depósito de lixo!”).  

No dia 5 de agosto de 2010, depois de ser convidada com seu marido para um recital de 

piano, Clô, ao chegar à casa de eventos, se depara com uma roda de pagode e é surpreendida por 

fotógrafos. No dia seguinte, está nos jornais:  

Clô: Deve ter havido um mal-entendido. O convite dizia concerto de piano. 

Olavo: Clô, queridinha! Deve ter sido uma brincadeirinha de alguém, só isso... 
Aliás eu estou preferindo isso aqui do que o concerto de piano, viu? Pelo Amor de 
Deus! 

Fotógrafo: Gente. É o Olavo da Silva, o rei do lixo. 

Fotógrafo 2: E a mulher dele, a rainha. Ei madame! Aqui ó. 

Clô: Rei e rainha do lixo prestigiam roda de pagode. Estou desmoralizada outra 
vez, Olavo. Como é que eu vou entrar pro Jardim América com fama de pagodeira? 

 O consumo cultural, representado neste trecho pelo concerto de piano, aparece como um 

caminho para a aceitação. Mas ser rainha do lixo e ainda prestigiar uma roda de pagode impossibilita 

Clô de ser aceita no Jardim América, como o discurso da personagem demonstra: “Rei e rainha do 

lixo prestigiam roda de pagode. Estou desmoralizada outra vez, Olavo. Como é que eu vou entrar pro 

Jardim América com fama de pagodeira?” 

Na cena do dia 13 de novembro de 2010, ambientada na sala de estar de sua casa comprada 

no Jardim América, Clô recebe socialites para um chá e apresentar seu novo lar: 

Maria Eneida: Casa única no Jardim América é a da Bete Gouveia! Simples, 
confortável, perfeita! 

Carminha: Eu adoro.  

Dama 2: Berço é tudo, minhas caras! 

Clô: É... mas é um pouco tradicional demais, né? 

Carminha: Da melhor tradição, querida, os Gouveia são donos de um império. A 
metalúrgica Gouveia é uma instituição. 

Maria Eneida: Mas, seu marido também é dono de um império editorial, 
Carminha! Vocês não ficam nada a dever aos Gouveia. 

Carminha: Também não é assim. E você, Maria Eneida, não seja modesta. Se não 
fosse por você, seu marido jamais teria construído esse império de joalherias. 

Dama 2: E você, Clotilde, o que faz o seu marido? 

Clô: É Clô, o nome é Clô! Ah o meu marido, o meu marido também é dono de um 
império gigantesco. 

Carminha: Do que? Bancos, construção, hotéis, tecelagem, transportes, o quê? 

Clô: É de... reciclagem de resíduos. 
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Dama 2: Como? 

Clô: Reciclagem de resíduos.  

TODAS: Lixo? 

Clô: Com licença, um instantinho só. 

Maria Eneida: Eu acho que até o vestido é reciclado! Tá explicado! 

Nos discursos aqui trazidos, está o embate entre a tradição e o novo. Não adianta Clô ter 

comprado uma casa no Jardim América. É preciso ter “berço”, porque “berço é tudo”, segundo as 

socialites convidadas por Clô. Também há o embate entre os “impérios” tradicionais (metalúrgicas, 

editoras, joalherias, bancos, construtoras, redes de hotéis, tecelagens, transportes) e o novo império, 

de reciclagem de resíduos. Dinheiro antigo e dinheiro novo. Famílias tradicionais e emergentes. 

Para Clô, este embate com as socialites é duro demais e a leva, como mostra o trecho de cena 

a seguir, a desejar que seu marido Olavo mude de ramo: 

Clô: Olavo, nós vamos vender a Lear. Tá decidido! 

Olavo: O que você está dizendo, minha pitchuquinha? 

Clô: Meu bem, eu nunca. Eu nunca vou conseguir entrar para a alta sociedade 
paulistana enquanto continuar sendo a rainha do lixo! Meu bem, eu acabei de passar 
o maior vexame da minha vida. Você vai vender, vai despedir todo mundo. A 
Jaque, a Lurdinha, o Joãozinho, o Huguinho, o Zezinho... Nós vamos sair desse 
depósito e você vai ter uma empresa como a de Bete Gouveia! 

Olavo: Você tá louca, Clô? Você deveria ter orgulho disso que eu faço. Reciclagem 
é uma coisa ótima pro planeta, pro país. 

Clô: Ah! Pode ser muito bom pro país, pro planeta, mas a sociedade não quer saber 
disso. A sociedade só quer saber de joias, de hotéis, de metalúrgica! 

Olavo: Era só o que faltava! Primeiro você faz a cabeça pra mudar pro Jardim 
América e agora você quer que eu mude de ramo? 

Clô: A minha vida depende disso. A minha vidinha. Oh! Meu Deus! Eu quero ser 
respeitada, como Bete Gouveia. Só morar no Jardim América não resolve! Eu quero ser 
a rainha das joias, a rainha dos computadores, menos do lixo... 

Olavo: Você já é a rainha. A minha rainha da reciclagem! 

 Ser rainha do lixo não é passaporte para a aceitação de Clô na alta sociedade paulistana (“Eu 

nunca vou conseguir entrar para a alta sociedade paulistana enquanto continuar sendo a rainha do 

lixo!”). Assim como sua nova casa não lhe confere esta possibilidade de respeito e reconhecimento 

(“quero ser respeitada, como Bete Gouveia. Só morar no Jardim América não resolve!”). Mas 

notamos aqui que o discurso de Olavo introduz dois elementos: o merchandising social (ações 

socioeducativas) sobre sustentabilidade ecológica (“Reciclagem é uma coisa ótima pro planeta”) e a 
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mudança do título de Clô de rainha do lixo para “rainha da reciclagem”, como se esta outra expressão 

estivesse imbuída de outros significados.  

Assim, revestida pela ideia de reciclagem, na cena exibida em 4 de dezembro de 2010, Clô 

protagoniza a gravação de um vídeo para a campanha da empresa de Olavo: 

Diretor: Atenção. Ação. 

Clô: O fundamento da reciclagem... Que fará você uma pessoa feliz... 

Diretor: Corta! Corta! Sai. Corta! Desliga, para! Olha aqui, eu vou enfiar o ponto 
eletrônico aqui no seu ouvido. Aquele rapaz vai lhe falar o texto aqui, direto no seu 
ouvidinho, tá? Com todo respeito. Ele vai falar, a senhora escuta, e repete. É fácil. 
Escuta e repete, tá bom? Vamô lá. Aderbal enfia o ponto. Vamô lá. Atenção! [...] 

Clô: Vamos fazer uma coisa, eu vou tentar mais uma vez. Se eu não conseguir, 
você pode botar a Jaque no meu lugar. 

Diretor: Ótimo! Maravilha, combinado. Posição inicial. 

Olavo: Calma, calma, meu amor. Ô, vai dar tudo certo [...] 

Diretor: Ou, ou, vamos liberar o set, por favor? Vamô lá. Posição inicial. Vai 
claquete. Take duzentos e quarenta e dois. Ação. 

Clô: O meio ambiente é parte fundamental de nossas vidas. É o lugar em que vivemos e 
precisamos preservar. Nós da Lear acreditamos na reciclagem e na importância de 
diminuir os efeitos que o desperdício provoca no meio ambiente. Esta embalagem, 
totalmente reciclável dá a sua contribuição ao esforço em defesa do meio ambiente. Meio 
ambiente é vida! 

Diretor: Corta. Você conseguiu! Minha musa, Reciclô! Finalmente [...] 

Jaque: Mas agora ela vai ficar famosa... 

Clô incorpora em seu discurso a importância do meio ambiente para as pessoas, fala sobre a 

necessidade de preservação de recursos naturais, defende a diminuição do desperdício em prol do 

meio ambiente. Esse discurso de merchandising social coloca Clô em evidência e desdobra-se em 

inúmeros convites sociais, como a cena de 7 de janeiro de 2011 coloca:  

Jaque: Tantos convites assim, é? 

Clô: Hoje eu tenho esse vernissage, e essa semana um chá beneficente, dois 
jantares, inauguração de uma loja lá na Oscar Freire, uma sessão de fotos de uma 
revista que adorou o meu estilo e mais, oh meu Deus, um produtor de televisão me 
chamou pra dar entrevista no programa Tcharã! Da Ana Maria Braga [...] 

Jaque: Tudo isso, só por causa daquela campanha? 

Clô: Não, mas é uma campanha fundamental pro meio ambiente. Lixo agora está na 
moda. Lixo é in. E Reciclô virou subjetivo. 

Jaque: É adjetivo. 

Clô: É aditivo, o que for... Ah! Eu sou um sucesso, eu sou um sucesso! Eu preciso 
ter uma roupa pra cada evento, entendeu Jaque? E como eu não posso repetir, se 
você quiser, cê pode ficar com elas depois. 
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Jaque: Muito obrigada, mas os nossos gostos são muito diferentes. 

Clô: Por isso que eu sou famosa e você não. Ou você acha que a campanha fez sucesso 
só porque é sobre reciclagem e meio ambiente? Não. Fez sucesso devido a minha 
personalidade. As pessoas adoraram meu estilo, minha extravagância, meu carisma. 
Agora, vestida como você se veste, simplesinha, lambidinha assim, ninguém vai 
notar você. 

[...] 

Fã 1: Oi, Você não é aquela da televisão? 

Fã 2: É, é ela sim, da campanha da reciclagem, a Rainha do Lixo! 

Fã 3: Posso tirar uma foto com a senhora? É que eu nunca conheci ninguém da TV! 
[...] 

Fã 3: Ai Obrigada. Me dá um autógrafo? 

Clô: Lógico! 

 Notamos que nessa cena, ambientada em uma livraria de um shopping, que os convites 

sociais feitos à Clô passaram a ser inúmeros e dos mais variados tipos (vernissage, chás beneficentes, 

jantares, inauguração de umas lojas em locais como a Rua Oscar Freire, sessões de fotos para revistas, 

participação em programas televisivos). Com a campanha Reciclô, Clô não alcança apenas a alta 

sociedade paulistana, como o Brasil todo. Isso porque “lixo está na moda. Lixo é in”, como nos diz 

Clô, com seu suporte em anglicismos. Mas para Clô a campanha também obteve sucesso devido à sua 

personalidade extravagante, carismática e cheia de estilo. Mais uma vez percebemos equívocos de Clô 

ao dizer subjetivo no lugar de adjetivo. Também notamos que Clô passa a ser reconhecida não 

apenas pela campanha que levou ao ar, mas pelo fato de estar na tevê, como notamos nas falas dos fãs 

1 e 3: “Você não é aquela da tevê?” e “nunca conheci ninguém da tevê”.  

Na cena exibida em 10 de janeiro de 2011, Clô chega aos estúdios da Globo para participar 

do programa da Ana Maria Braga e é recebida no camarim pela produtora. Na ocasião, como 

podemos perceber nos discursos abaixo, há o trasladar de lixo para reciclagem, de lixo para chique. 

Isso nos evidencia o sentido social da palavra construído pela cultura da mídia. 

Produtora: A senhora é rainha do lixo. Que transformou o lixo numa coisa chique, a 
reciclagem. 

Clô: Ai, a reciclagem é um luxo, não é? Quem inventou o nome, fui eu: Reciclô. 
Percebeu? Reciclô, Clô, percebeu? 
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Em 11 de janeiro de 2011, já no estúdio de gravação do programa da Ana Maria Braga, Clô 

faz participação no programa Mais Você. Realidade e ficção misturam-se. Os cotidianos ficcional e 

concreto, como nos diz Motter (2003)256 apresentam-se, por assim dizer, interligados: 

Ana Maria Braga: E hoje a gente tá recebendo aqui, Louro José, você nem 
imagina quem vem falar com a gente. Você se comporte, hein, papagaio. 

Louro José: Visita chique, é? 

Ana Maria Braga: Clô Souza e Silva, a Rainha do Lixo. E aí com a sua simpatia 
toda, né? Ela conquistou o mundo. Todo mundo na verdade. 

Louro José: Isso mesmo. Isso mesmo. 

Ana Maria Braga: Uma moda no Brasil. Bom dia, Clô! Bem-vinda. Nossa! Como 
vai? 

Clô: Ah, eu sou sua fã! Ai que emoção, ai que emoção! [...] 

Ana Maria Braga: Ah, muito obrigada, obrigada. Eu queria saber assim, você 
esperava, Clô, ao longo de toda essa sua campanha. Você esperava assim, que a 
reciclagem na verdade tocasse tão fundo todo mundo? 

Clô: Olha, não. Pra falar a verdade, não. Porque no início, sabe Ana, quando eu fui 
eleita, a Musa da Reciclagem, eu fiquei assustada, mas depois eu vi, eu vi que eu 
nasci pra isso. Eu vi, eu, eu gosto disso. E o país inteiro fala na reciclagem, né, na 
Reciclô. Então lá no norte, é Reciclô, no Sul é Reciclô, e se o Brasil tá nessa febre 
de reciclagem, é graças a Reciclô. E é o que eu digo, né? Você recicla, recicla, e as 
coisas vão ficando maravilhosas! [...] 

Clô: Ah! A reciclagem é uma maravilha, Ana, é uma maravilha. Porque eu falo 
assim: você recicla uma coisa, recicla outra, no final fica tudo muito bom, não é 
mesmo? 

Ana Maria Braga: [...] Porque é tão importante pro meio ambiente? 

Clô: Porque é assim, Ana, é assim, se você recicla a vida não se complica! 

Louro José: Boa! Eu gostei 

Ana Maria Braga: Ah, mas é verdade. Então vamos dizer assim. Esse é o slogan da 
campanha? 

Clô: O quê que é? Que é isso? 

Ana Maria Braga: O slogan da campanha? Reciclô, né? Re -ci-clô. 

Clô: O quê que é slogan? 

Louro José: Todo mundo recicla, a vida não se complica. 

Clô: É... Essa pessoa, não... Quem é slogan? 

Ana Maria Braga: Slogan é assim, quando você tem o nome da campanha. 
Quando você coloca assim, como se fosse o tema da campanha [...] 

                                                
256 MOTTER, Maria Lourdes. Ficção e realidade: a construção do cotidiano na telenovela. São Paulo: Alexa Cultural, 

2003. 
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Louro José: Não se esqueçam, Reciclô. 

Ana Maria Braga: Reciclô. 

Clô: Tchau, tchau! Tô aí, hein, Rede Globo. 

 O discurso de ações socioeducativas é reforçado (“Você recicla, recicla, e as coisas vão 

ficando maravilhosas!”). Mais uma vez observamos o conhecimento de Clô testado e exposto. Ana 

Maria Braga fala em slogan e Clô não sabe o que a palavra significa, ou mesmo se é o nome de alguém 

(“Essa pessoa, não... Quem é slogan?”). Mas notamos no discurso de Ana Maria Braga também que 

Clô se tornou uma “moda no Brasil”. Clô seria então uma moda? Reciclagem seria então uma moda? 

 Como moda Clô recebeu, ao final da novela, em 14 de janeiro de 2011, o prêmio de 

celebridade do ano, entregue pelas atrizes globais Thaís Araujo e Grazi Massafera: 

Thais Araujo: E a pessoa que mais se destacou no ano que passou foi... Clô Souza 
e Silva! 

Grazi Massafera: Clô Souza e Silva. 

Aqui também desenvolvemos um quadro (figura 5) para observar as diferenças emergidas no 

discurso de Clô sobre o consumo de pobre, de rico e de emergente dentro da categoria incorporação 

do papel de rainha do lixo: 

 

 Consumo de pobres Consumo de ricos Consumo de emergentes 
Atitude   Extravagante 

Carismática 
Cheia de estilo 

Consumo 
cultural 

  Programa Ana Maria Braga 

Pessoas e 
profissões 
 

 Proprietário de joalheria, 
metalúrgica, editora, banco, 
construtora, hotel, tecelagem, 
transportadora. 

Donos de empresas de 
reciclagem de lixo. 
Atrizes globais: Thaís Araújo e 
Grazi Massafera 

Situações 
(Eventos, 
jantares, etc.) 

  Prêmio “Celebridade do Ano” 

Figura 5: Passione: Discurso de consumo por classes sociais dentro da categoria incorporação do papel de rainha do lixo 
Fonte: REDE GLOBO. Passione – Clô Souza e Silva. 

3.4.4 Categoria aspiração a socialite 

Como sinalizamos anteriormente, nesta categoria vamos observar a construção do discurso 

do papel de socialite como uma profissão. Ao longo do enredo, Clô desenvolve uma série de 

atividades que dão contorno à personagem. No dia 20 de maio de 2010, por exemplo, enquanto 
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conversa com a empregada, entre suas atividades está a ida ao cabeleireiro: “Olha, tô indo ao 

cabeleireiro”. Na cena veiculada no dia seguinte, encontramos Clô envolvida com a organização de 

um jantar para sua família “Ai, a mesa está um primor [...] Quê que tá faltando? Água! Tá faltando 

água”.  

Em 1º de julho de 2010, enquanto escolhe uma roupa em seu closet, outros dois 

compromissos emergem: um jantar e a compra de roupas no shopping “Olha esse decote! Eu queria 

uma coisa mais moderna, com um pouco mais de brilho. Tudo o que eu não posso, é fazer feio nesse 

jantar, porque é a alta sociedade me recebendo de braços abertos. Eu vou, eu vou fazer compras. Eu 

preciso ir ao shopping...”. Neste ponto também percebemos no discurso de Clô que uma “roupa mais 

moderna” e com “um pouco mais de brilho” poderiam ajudá-la a não “fazer feio” no jantar e a ser 

recebida de “braços abertos” pela alta sociedade.  

Em 22 de julho de 2010, em uma cena ambientada na recepção de um hotel, Clô tem a tarefa 

de contratar uma decoradora para sua nova casa no Jardim América, o que se torna um desafio, como 

a fala da assistente da decoradora revela: “A Senhora Françoise... Ela, ela só decora casa de pessoas 

recomendadas”. Persistente, Clô consegue ter sua casa decorada por Françoise, mas é impedida de 

acompanhar o andamento das obras. Na cena exibida em 28 de julho de 2010, Clô decide espiar as 

obras, mas é surpreendida e perseguida por um cão de guarda. Quando volta à sua casa e relata ao seu 

marido Olavo o ocorrido, Clô demonstra sua preocupação em ter sua “carreira” ameaçada pelo 

incidente: “ Meu Deus! E os vizinhos, será que a vizinhança me viu correndo no meio da rua com a 

cachorrada atrás? Isso é o fim de uma carreira...” Mas essa carreira não deve, pelo discurso de Clô, ficar 

limitada aos seus vizinhos. O que ela deseja, como a conversa com seu marido em 23 de agosto de 

2010 revela, é “ser paparicada, bajulada, admirada, convidada [...] estar em todos os jornais, nas colunas 

sociais, nos melhores jornais do país. Chique, com a minha elegância, tendo o meu estilo copiado”.  

Mas essa carreira em âmbito nacional, sugere o discurso de Clô, depende antes de apoio, 

apoio para encher primeiro sua “casa de gente importante”. Clô espera este suporte de Beth, 

proprietária da Metalúrgica Gouveia. Na conversa de Clô com sua empregada Guida, em 24 de 

agosto de 2010, isso se evidencia: “Porque eu preciso da Bete Gouveia pra encher essa casa de gente 

importante. É só por isso!”. A personagem também evoca uma santa, a “protetora das grã-finas 

desamparadas”, como o trecho a seguir, exibido em 14 de setembro de 2010, mostra:  

Clô: Ahhh!! 

Guida: Que foi Dona Clô? 
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Clô: Nada, Guida. Um pequeno desabafo. Minha santa protetora das grã-finas 
desamparadas, o Olavo vai surtar quando descobrir... 

No dia 18 de setembro de 2010, Clô detalha para seu marido sua rotina:  

Clô: Você quer saber como foi o meu dia? Ah! Meu amor, você nem me pergunte, 
porque foi um dia normal, o de sempre, não é? Eu saí, fui ao shopping. Comprei 
assim, umas três roupinhas básicas, que é como eu gosto. Fiz cabelo, fui no Arnaldinho. 
Ah, fiz também as minhas unhas, só não deu pra fazer drenagem linfática. Me deu uma 
raiva! A Soraia suspendeu, ela não podia fazer. Eu não posso ficar sem a minha 
drenagem. Eu não quero parecer uma tanajura, não é? (...) Isso é um trabalhão. 
Você não calcula meu amor, pra ficar cheirosa, gostosa, elegante, perfumada. Pensa 
que é fácil ser Clô Souza e Silva? É uma estiva. 

 O discurso de Clô procura naturalizar aquilo que compõe a rotina de emergente, de 

aspirante a socialite paulistana da personagem (“foi um dia normal”): ir ao shopping, comprar roupas 

ditas “básicas”, ir ao cabeleireiro, fazer drenagem linfática. E enfatiza “é um trabalhão”, “é uma estiva”. 

 Mas Clô começa a fazer parte da alta sociedade paulistana por meio de uma ação 

socioeducativa, quando leva, em 5 de novembro de 2010, o “Dia Rosa” à cena:  

Fortunato: Que isso? Um picolé de morango? 

Clô: Um picolé? Picolé? Isso é uma roupa de grife, coisa chique! 

Olavo: Você tá linda, sabe. Parece uma flor! 

Clô: Ai, meu amor! Olavo, hoje finalmente, eu vou entrar para a alta sociedade 
paulistana! Eu fui convidada por Alice Carta para ter o meu Dia Rosa! 

Fortunato: Rosa? Dia rosa, eu já vi tudo, viu? 

Clô: Seu Fortunato, o senhor é de uma ignorância, seu Fortunato! Dia rosa, é o dia 
que as mulheres elegantes, as mulheres chiques. Elas escolheram pra cuidar da saúde. O 
senhor está entendendo? É o dia em que elas vão fazer mamografia. 

Olavo: Mamografia é uma chapa do seio, pra ver se tá tudo bem. Se não tem 
doença ruim, não é isso, meu amor? [...] 

Clô: Olavo, eu agora oficialmente, eu sou uma socialite, meu amor! Porque o Dia 
Rosa é uma coisa tão alta sociedade! 

Olavo: Tá linda! Eu faço questão de levar você... 

 O chá beneficente do Dia Rosa, nas palavras de Clô, é “tão alta sociedade”, que a ocasião 

exigiu de Clô toda uma produção com “roupa de grife”. Participar do evento significou para Clô a 

possibilidade de ingresso tão desejado para alta sociedade paulistana. 

Em 13 de novembro de 2010, Clô recebe para um chá em sua casa algumas das socialites 

conhecidas durante o Dia Rosa. Carminha, uma das convidadas, como o trecho a seguir demonstra, 

procura mostrar como sua agenda de socialite é disputada e o seu tempo, curto. Entre seus 

compromissos está o desfile do estilista Herchcovitch. Quando questionada se iria ao mesmo desfile, 
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notamos que Clô não consegue pronunciar o nome do estilista e simula um espirro. Na sequência 

desvia para outras atividades como manicure, massagista, mostrando-se ocupada. Notamos, dessa 

maneira, uma diferença entre os compromissos de uma socialite paulistana e uma emergente, 

aspirante à socialite: desfile de moda de Herchcovitch versus manicure e massagista: 

Carminha: Realmente foi incrível, eu ter data livre hoje, porque minha agenda essa 
semana está uma loucura. E eu nem posso demorar. O desfile do Herchcovitch, 
você vai? 

Clô: No desfile do xii... do... do... atchin! Tô com uma alergia! Não vou. Não vou 
no desfile, porque há muitos compromissos na minha agenda também. Porque eu 
tenho manicure, tenho massagista. Mas, eu consegui abrir uma brecha pra mostrar 
pra vocês a minha casa nova. Porque eu tinha prometido isso no chá da Alice 
Carta, quando nos encontramos. Então, o que acham da minha nova casa, amigas? 

No dia 4 de dezembro de 2010, Clô encontra-se diante da possibilidade de uma nova 

atividade: tornar-se protagonista de uma campanha da empresa de Olavo, o que consegue, como 

podemos ver a seguir, com êxito: 

Clô: O meio ambiente é parte fundamental de nossas vidas. É o lugar em que 
vivemos e precisamos preservar. Nós da Lear acreditamos na reciclagem e na 
importância de diminuir os efeitos que o desperdício provoca no meio ambiente. 
Esta embalagem, totalmente reciclável dá a sua contribuição ao esforço em defesa 
do meio ambiente. Meio ambiente é vida! 

Diretor: Corta. Você conseguiu! Minha musa, Reciclô! Finalmente. 

Olavo: Pitchuca Montenegro! 

Clô: Meu amor! 

Jaque: Ela conseguiu. 

Fortunato: É, mas o teu vestido é mais bonito, calma. 

  Jaque: Mas agora ela vai ficar famosa... 

Clô torna-se porta-voz de uma campanha voltada à reciclagem e à preservação do meio 

ambiente. Sua presença na mídia, por meio de seu sucesso nesta campanha, lhe abre a possibilidade 

de circular em meio à alta sociedade, como desejava. Assim seus compromissos tomam outro escopo, 

como a participação no chá beneficente no Jóquei, a inauguração de loja da Madam Meme e 

entrevistas, como o trecho de cena exibido no dia 7 de janeiro de 2011 e transcrito a seguir, 

demonstra.  

Clô: Eu vou ao seu chá beneficente. É... Não, vai ser uma honra pra mim. Ô Guida, 
um momentinho, Guida, atende aí pra mim. Você gostou? Gostou da minha 
campanha. Muito obrigada. Você acha que eu deveria ser apresentadora de 
televisão? Uma nova Xuxa? Que isso? Imagina só!Não, não, não. Isso não. Bom 
então, beijinho beijinho, tchau tchau!Mimoso, mimoso! Eu fui convidada pra um 
chá beneficente no Jóquei. Não é a glória? 
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Guida: Não Dona Clô, era um jornalista querendo falar com a senhora sobre a 
campanha e ligou também uma Madon Meme convidando a senhora pra 
inauguração de uma loja. Olha, Dona Clô, tá tudo anotado aqui. Gente! O telefone 
dessa casa hoje não parou de tocar. 

Clô: Ai. O meu coração parece que vai explodir! Finalmente eu vou ser alguém. A 
rainha do lixo vai conquistar o Brasil. 

Olavo: Pra mim, você sempre foi alguém. Aliás, pra mim, você sempre foi tudo. Eu 
estou muito orgulhoso. Eu sabia que você faria um grande sucesso com essa campanha 
aí. Eu larguei lá a Lear, pra almoçar com você aqui e ficarmos aqui, pertinho um do 
outro. 

Clô: Ai, meu amor, meu amor, meu mimoso. Mas, porque você não avisou que 
você viria. Porque eu vou ter que sair. Eu combinei com a Jaque de fazer umas 
compras. Quero comprar umas roupas novas. 

Olavo: Mas, não pode ficar pra mais tarde isso? 

Clô: Não pode. Não pode. Não pode. Sabe por que, meu amor? Eu não posso 
repetir roupa. Imagina, Olavo, se eu sair com uma roupa repetida numa revista, 
isso vai ser um vexame nacional. Não posso, meu amor. Paixão... 

Clô começa a tomar distância de sua família diante de tantos compromissos (“...meu mimoso. 

Mas, porque você não avisou que você viria... combinei com a Jaque de fazer umas compras... se eu 

sair com uma roupa repetida numa revista, isso vai ser um vexame nacional”). Em uma cena também 

exibida em 7 de janeiro de 2011, mais detalhes sobre os compromissos emergem: vernissage, 

inauguração de loja na Oscar Freire, entrevista para Ana Maria Braga:    

Clô: Hoje eu tenho esse vernissage, e essa semana um chá beneficente, dois 
jantares, inauguração de uma loja lá na Oscar Freire, uma sessão de fotos de uma 
revista que adorou o meu estilo e mais, oh meu Deus, um produtor de televisão me 
chamou pra dar entrevista no programa Tcharã! Da Ana Maria Braga. 

 À medida que seus compromissos aumentavam, Clô tomava não apenas distância de sua 

família, mas também adotava uma postura deslumbrada, como podemos notar no discurso da cena 

veiculada em 12 de janeiro de 2011, quando Clô volta pra casa e conversa com Guida: 

Clô: Até que enfim, cheguei em casa! Tô exausta, exausta! Guida, massagem. Você 
acredita que Louro José tentou me boicotar? Eu estava fazendo meu teste na Rede 
Globo, aquele papagaio ficou falando, falando só pra me atrapalhar, né? Pra tirar 
minha concentração. Ai que ódio desse papagaio! Mas, eu vou falar com a AM 
Braga, pra ela empanar este papagaio. Botar ele empanado na parede. Ele me paga! 
Quê que é, que tá parada? Não fala nada. Você não é disso. Nasceu o neném da 
Jéssica? 

Guida: Não, Dona Clô, não é nada disso. É que enquanto a senhora tava lá 
fazendo teste pro seu programa, o seu Olavo, ele, ele foi embora. (...) 

Guida: A senhora me desculpa, eu vou falar. Mas quem abandonou o seu mimoso, 
foi a senhora, Dona Clô! A senhora sumiu, só viajava. Ele foi ficando sozinho... tão 
triste. 
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O discurso de Clô mostra-nos como ela se sente dotada de poder para exigir de sua 

empregada massagem, para mandar “empanar” o Louro José do programa da Ana Maria Braga. Mais 

uma vez é mostrado o deslize da personagem ao falar quando no lugar de “empalhar” usa “empanar”.  

No mesmo dia, Clô procura seu marido e os dois discutem sobre uma provável separação. 

Em meio à discussão do casal, entre outros aspectos, a posição de socialite, de “figura pública”, como 

define Clô, aparece como “profissão”, capaz inclusive de suspender de seu marido a responsabilidade 

de pagar pelos seus gastos. Assim, “ficar indo pra festinhas, televisão, capinha de revista”, como 

procura desmerecer Olavo, é o que Clô entende como trabalho (“estou trabalhando!”). 

Clô: Olavo, chega, não é?! Vamos embora, pega a sua mala. Como é que você teve 
coragem de me abandonar? Você deixou a sua pitchuquinha sozinha naquela 
mansão imensa, vazia. 

Olavo: Não. Foi você que me abandonou. Você me entregou às traças. Às baratas. 
Você me trocou pela fama. 

Clô: Que isso? Fama? Eu não ligo pra fama. Eu só estou querendo exercer a minha 
profissão. E agora, agora eu tenho uma responsabilidade como figura pública. Eu 
sou uma mulher moderna, eu estou trabalhando! Você ainda não viu lá na sua 
fatura de cartão de crédito, que eu quase não estou gastando mais o seu dinheiro? 

Olavo: Vi, vi, vi sim. Eu preferia que você estourasse todos os limites dos cartões, 
dos cartões, mas pelo menos naquele tempo, você cuidava do seu mimoso. 

Clô: Ah, mas então é isso? Você não aceita que eu seja uma mulher de sucesso? 
Você não aceita que eu tenha uma profissão? 

Olavo: Você chama de profissão, ficar indo pra festinhas, televisão, capinha de revista? 
[...] 

Clô: Mas o que é que é isso? Nós estamos no século vinte e um. Eu não sou do lar. 
Eu não sou das prendas domésticas. Eu agora sou uma celebridade. Você agora vai 
ter que aprender a conviver com isso. 

Olavo: Olha aqui, eu não me incomodo que a pessoa tenha um trabalho, não. 
Homem ou mulher, não, não. Apenas. Você se deixou levar pelo deslumbramento. 

Clô: Como é que é? 

Olavo: É. Deslumbramento. 

Contudo, ao final da novela, no dia 14 de janeiro de 2011, Clô não se mostra totalmente feliz 

por ter sido eleita a celebridade do ano: 

Clô: Muito obrigada. Muito obrigada. Eu quero agradecer. É uma honra receber 
esse prêmio, porque ser famosa, rica, badalada, são, são coisas maravilhosas, mas eu 
não posso dizer que eu esteja feliz. Porque eu consegui tudo isso, mas perdi a 
pessoa mais importante da minha vida. A única pessoa que, que me fez realmente 
feliz, que me completa. E a quem eu, eu devo tudo o que eu sou. Que é o meu 
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Mimoso! Olavo, eu não sei se você está aí, a Jéssica prometeu que ia trazer você, 
mas eu, eu sei que você deve estar com muita raiva de mim... Desculpem. 

Olavo: Pitchuca! 

Clô: Mimoso! 

 De acordo com Clô, conquistar a fama, ser rica e badalada são coisas maravilhosas. 

Contudo, não são as mais importantes. Ao final do enredo, Clô volta-se à família, ao seu marido, 

pessoa que considera a mais importante de sua vida.  

 A partir dos discursos trazidos nas quatro categorias empíricas aqui proposta, notamos a 

circulação de sentidos em torno de práticas de consumo da personagem. Na primeira categoria 

(construção de alteridade à pobreza), por exemplo, identificamos as iniciativas de Clô para construir 

sua identidade de socialite. Com o objetivo de ser aceita na alta sociedade paulistana, faz escolhas em 

contraposição àquilo que reconhece como pobreza. Rejeita, apenas para citar alguns exemplos, a 

feijoada, o prato executivo, o churrasquinho de gato, a farofa, a Cidade Ocian, a Vila Monumento, o 

Cambuci, o jornal de bairro, o pagode, o axé. No lugar destes, opta por salmão, caviar, ostras, foie gras, 

concerto de piano e o Jardim América. Contudo, não abre mão de certos aspectos, como a ostentação 

(“o mostrar que tem”) no lugar de ser parecer ser “pobrinho”, “low profile”. As escolhas de consumo 

permeiam a constituição da identidade da personagem. Na segunda categoria (representação 

midiática de consumo), observamos que Clô se pauta em personalidades da mídia e na própria mídia 

para buscar seu lugar entre as socialities. Para delinear sua identidade e ações na trama procura seguir 

o livro de Danuza Leão como uma bíblia, espelha-se em Constanza Pascolato, nas dicas de decoração 

baseia-se em revistas e no decorador Edgar Moura Brasil. Para acomodar sua família no jantar, 

inspira-se em mesas de novelas. Para dar vida à campanha da Lear recorre à entrevista de Deborah 

Secco sobre interpretação. Mas também deseja ter seu estilo copiado e ser reconhecida e bajulada. As 

impressões de Clô mesclam-se às impressões oferecidas pelas mídia e às ressignificações deste 

repertório pela personagem. Na terceira categoria (incorporação do papel de rainha do lixo), 

notamos o embate entre o dinheiro novo, proveniente, como propõe o enredo da novela, da 

reciclagem de lixo, e o dinheiro antigo, vindo dos chamados “impérios” como o metarlúgico, o 

editorial, o joalheiro, o bancário, o têxtil. Percebemos o embate entre casa simples, confortável, 

elegante de Bete Gouveia e a casa colorida de Clô, mostrando que uma casa não é apenas uma casa, 

mas sim algo envolto por camadas de significados sociais. Percebemos a aceitação de Clô como 

rainha do lixo quando a personagem alça a posição de celebridade, tornando-se uma “representação 
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midiática de consumo”. Na quarta categoria, percebemos o discurso desenvolvido pela personagem 

para cristalizar socialite como uma profissão, com atividades características, sendo uma delas o 

consumo (ir ao shopping, comprar roupas). Mas, destacamos a transformação da própria Clô em 

mercadoria. Mercadoria que precisa ser desejável e desejada, como nos propõe Bauman (2008)257. 

Essas colocações e análises traçadas até aqui, permitem-nos dizer que as escolhas de consumo e os 

modos de consumir, suscitados por Clô, nos sinaliza o consumo como lugar de mediação. Mas, como 

as práticas de consumo desta personagem são percebidas e ressignificadas por seus receptores? Com 

esta pergunta, avançamos para o próximo capítulo.  

 

 

                                                
257 BAUMAN, Zygmunt. Vida para o consumo: a transformação das pessoas em mercadoria. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 

2008. 
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4 PRÁTICAS DE CONSUMO NA INTRAFICÇÃO: APROPRIAÇÃO, RESSIGNIFICAÇÃO E 

VALORES DOS RECEPTORES DA TELENOVELA 

Destacamos que, se no capítulo anterior nossa intenção foi olhar para o consumo na 

telenovela, isto é, em que medida o consumo delineia a identidade de uma personagem, neste quarto 

capítulo – Práticas de consumo na intraficção: apropriação, ressignificação e valores dos receptores da 

telenovela –, voltamos nossa atenção para o consumo do produto cultural telenovela e em como os 

receptores ressignificam os atos de consumo da personagem Clô. Voltamo-nos, portanto, nesta etapa, 

às práticas discursivas e à produção de sentido por estudantes da rede pública de ensino, que tiveram 

sua “palavramundo” constituída, além das agências tradicionais, antes pela mídia do que pelo 

letramento formal. Levamos a personagem Clô a um ambiente e a um cotidiano institucionalizados, a 

escola, reconhecido lugar de socialização e de luta pela hegemonia na constituição dos valores dos 

sujeitos, como já dito neste trabalho. Colocamos lado a lado, sem subordinação, duas agências de 

socialização a escola (representada pelo CIEJA Aluna Jéssica Nunes Herculano e pelo EJA Escola 

Estadual Prof. Antônio Alves Cruz)258 e a mídia (através do produto cultural telenovela – Passione) e 

colocamos em discussão o consumo por meio de uma personagem (Clô). Com este capítulo, 

procuramos estreitar a compreensão do último de nossos objetivos, que é o estabelecimento de 

relações entre o produto cultural ‘telenovela’, Passione, com a cotidianidade de seu público. A 

contribuição deste capítulo reside também na análise das formações discursivas, visto que representa 

o momento de somar à análise dos discursos da personagem Clô os discursos de seus receptores 

(estudantes do CIEJA Butantã e do EJA Pinheiros), os discursos da mídia (representado pelo Blog 

das Noveleiras), os discursos da produção, representados pelas entrevistas cedidas pelo autor da 

novela, Silvio de Abreu, e pela atriz Irene Ravache, que interpretou a personagem. Desta maneira, no 

subtítulo Clô entre estudantes trazemos os resultados das pesquisas quantitativa e qualitativa realizadas 

no CIEJA Butantã e no EJA Pinheiros (duas escolas públicas, sendo, respectivamente, uma municipal 

e outra estadual) e desenvolvemos um estudo comparativo sobre a recepção das práticas de consumo 

da personagem Clô. No segundo tópico, intitulado ‘O discurso do Blog das Noveleiras’, trazemos uma 

representação de quais elementos dos discursos da personagem Clô foram retratados e 

ressignificados pela mídia voltada ao produto cultural telenovela. No terceiro item Silvio de Abreu e 
                                                
258 Eventualmente estas instituições serão chamadas, respectivamente, de CIEJA Butantã e EJA Pinheiros. 
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Irene Ravache: discursos da lógica de produção, focalizamo-nos, também por meio da ADF (análise de 

discurso de linha francesa), na busca pela compreensão das intenções e motivações do ponto de vista 

da produção. Embora nosso foco seja a recepção, ao trazermos essas falas para nossa dissertação, 

reconhecemos a comunicação como um processo e denotamos nossa preocupação com os “fios 

ideológicos”, expressão utilizada por Bakhtin (2002). No quarto subtítulo ‘Entre discursos: uma 

reflexão sobre a formação discursiva’ tratamos de alinhavar, por meio de quadros, algumas percepções 

constituídas pelos tópicos deste capítulo antes de partir para as considerações finais do trabalho. 

Nossa sustentação neste capítulo é constituída por autores como Eni P. Orlandi, Jesús Martín-

Barbero, Manolita Correia Lima, Maria Aparecida Baccega, Maria do Rosário Gregolin, Michel de 

Certeau, Mikhail Bakhtin. 

Neste capítulo, reconhecemos que as 

maiorias que apreciam a telenovela não mais desfrutam tanto do ato de vê-la, senão 
mais de contá-la e é nesse relato que se faz ‘realidade’ a confusão entre narração e 
experiência, em que a experiência se incorpora ao relato, que narra as peripécias da 
telenovela. Até o modo de ver da telenovela constitui, entre outros setores 
populares, uma forma de relação dialógica: do que falam as telenovelas, isto é, do 
que dizem às pessoas, não é algo que esteja dito de uma vez, nem no texto 
telenovelesco, nem nas respostas que podem ser extraídas de uma pesquisa de 
opinião, pois se constrói no cruzamento de diálogos do ver/olhar a tela com o do 
contar o visto. A telenovela fala menos a partir do seu texto do que a partir do 
intertexto que suas leituras formam. (MARTÍN-BARBERO; REY, 2004, 150-
151)259 . 

Nesse momento, reconhecemos a importância da compreensão do interdiscurso, da memória 

discursiva, entendida como “o saber discursivo que torna possível todo dizer e que retorna sob a 

forma do pré-construído, o já-dito que está na base do dizível, sustentando cada tomada da palavra” 

(ORLANDI, 2009, p. 31)260. No interdiscurso encontramos as formulações feitas e esquecidas que 

dão contorno ao que dizemos. Como nos lembra Orlandi (2009), “ao falar nos filiamos a redes de 

sentidos, mas não aprendemos como fazê-lo, ficando ao sabor da ideologia e do inconsciente” 

(ORLANDI, 2009, p. 34)261.  

Apesar dos fios aqui reunidos, representados pelas vozes de receptores, da mídia e de 

produtores, reconhecemos de antemão a incompletude do discurso, visto que, como Orlandi relata, 

                                                
259 MARTÍN-BARBERO, Jesús;  REY, G. Os exercícios do ver: hegemonia audiovisual e ficção televisiva. São Paulo: Senac, 

2004. p. 150-151. 
260 ORLANDI, Eni P. Análise de Discurso: princípios e procedimentos. São Paulo: Pontes, 2009. p. 31. 
261Idem,  p. 34. 
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“não há [...] meço absoluto nem ponto final para o discurso” (ORLANDI, 2009, p. 39)262. Estamos 

imersos, como propõe a autora, em uma constante formação discursiva, em que sentidos emergem 

em meio aos processos socio-históricos em que as palavras são produzidas. A formação discursiva 

delineia aquilo que pode e deve ser dito.  

Os sentidos não estão assim predeterminados por propriedades da língua. 
Dependem de relações constituídas na/pelas formações discursivas. No 
entanto, é preciso não pensar as formações discursivas como blocos 
homogêneos funcionando automaticamente. Elas são constituídas pela 
contradição, são heterogêneas nelas mesmas e suas fronteiras são fluidas, 
configurando-se e reconfigurando-se continuamente em suas relações 
(ORLANDI, 2009, p. 44)263 

A evidência de sentido, que, na realidade, é um efeito ideológico, não nos deixa 
perceber seu caráter material, a historicidade de sua construção. Do mesmo 
modo podemos dizer que a evidência do sujeito, ou melhor, sua identidade (...) 
apaga o fato de que ela resulta de uma identificação: o sujeito se constitui por 
uma interpelação – que se dá ideologicamente pela sua inscrição em uma 
formação discursiva (ORLANDI, 2009, p. 45)264. 

Pela ADF, percebemos a ideologia como constituinte do sujeito e dos sentidos (ORLANDI, 

2009, p. 46)265. A “ideologia faz parte, ou melhor, é a condição para a constituição do sujeito e dos 

sentidos. O indivíduo é interpelado em sujeito pela ideologia para que se produza o dizer” 

(ORLANDI, 2009, p. 46)266. Assim, neste capítulo, quando trazemos as vozes de diferentes sujeitos 

sociais e os intersectamos, acreditamos na possibilidade de cristalizar sentidos e ideologias 

circulantes, que nos levam a refletir sobre o momento vivido.  

 

4.1 CLÔ ENTRE ESTUDANTES 

Ao escolhermos a abordagem qualitativa nesta etapa da dissertação, nos aproximamos de 

Lima (2008, p.40)267, ao reconhecer a existência de aspectos a serem investigados, de difícil 

mensuração, por se apoiarem em perspectivas sociologicamente construídas. Além disso, respaldada 

                                                
262 ORLANDI, Eni P. Análise de discurso: princípios e procedimentos. São Paulo: Pontes, 2009. p. 39. 
263 Idem, p. 44. 
264 Idem, 45. 
265 Idem, p. 46. 
266 Idem. 
267 LIMA, Manolita Correia. Monografia: a engenharia da produção acadêmica. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 40. 



 

 

118

por Denzin e Lincoln, destaca que a palavra qualitativa evoca ênfase em processos e significados, e 

coloca o pesquisador em uma relação próxima ao que é estudado, o que vai ao encontro de nossa 

expectativa nesta dissertação. A abordagem qualitativa evoca a possibilidade de adoção de 

metodologias específicas pautadas pela especificidade do objeto de investigação. Evoca ainda a ideia 

de intensidade no lugar de quantidade e resgata a ideia “de o homem ser reconhecido como singular 

universal268 no processo investigatório” (LIMA, 2008, p. 33)269. 

Para a realização de nossa etapa qualitativa da pesquisa recorremos ao desenvolvimento de 

dois grupos de discussão (GD), entendendo-os como uma “discussão estruturada para obter 

informação relevante de um grupo de pessoas sobre um tópico específico. O objetivo [...] é recolher 

informação sobre os sentimentos, valores e ideias das pessoas, e não obter consenso, nem tomar 

decisões” (Organizar e conduzir grupos focais: um guia de implementação técnica – international 

training & education centre)270. Seguindo também as linhas propostas por Lopes, Borelli e Resende 

(2002)271, entendemos e endossamos aqui o grupo de discussão (GD) como uma entrevista coletiva, 

na qual se objetiva estimular o debate baseado na convergência e no conflito de opiniões dos 

participantes. Neste sentido, levamos a personagem Clô, da telenovela Passione, aos estudantes de 

duas escolas públicas de São Paulo, voltadas ao ensino de jovens adultos: o CIEJA Aluna Jéssica 

Nunes Herculano, localizado no Jardim Adhemar de Barros (Butantã), e a Escola Estadual Prof. 

Antônio Alves Cruz, localizada no Jardim das Bandeiras (Pinheiros).  

O CIEJA (Centro Integrado de Ensino de Jovens Adultos) é uma das iniciativas da Secretaria 

Municipal de Educação de São Paulo para atender pessoas acima de 15 anos de idade que não 

tiveram chance de frequentar uma escola formal ou de concluir os estudos. O seu projeto pedagógico 

articula o Ensino Fundamental 

com duração de quatro anos, nos períodos da manhã, tarde e noite, e a Educação 
Profissional – Qualificação Inicial em Informática. Os alunos são atendidos em 
estruturas que funcionam cinco turnos diurnos e um turno noturno, de segunda a 

                                                
268 O homem como ser singular universal é uma das categorias de sujeito trabalhadas por Marx. Mas, reconhecendo nossa 

limitação e fragilidade diante do assunto, não iremos adiante nesta discussão neste momento.  
269 LIMA, Manolita Correia. Monografia: a engenharia da produção acadêmica. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 33. 
270 INTERNATIONAL TRAINING & EDUCATION CENTRE - I-TECH. In: Organizar e conduzir grupos focais. 

Guião de Implementação Técnica, Washington, USA, n. 1,  p. 1-8. 
271 LOPES, M. I. V. de.; BORELLI, Silvia H. S.; RESENDE, Vera da R. Vivendo com a telenovela: mediações, recepção, 

teleficionalidade. São Paulo: Summus Editorial, 2002. 
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sexta-feira, com aulas de 2h15 de duração (SÃO PAULO, SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO, 2011)272 

O ensino fundamental no CIEJA está organizado em caráter presencial e contempla quatro 

etapas de um ano de duração cada. Nossa pesquisa no CIEJA Aluna Jéssica Nunes Herculano foi 

realizada com estudantes do último ciclo (turma 4I). 

A Escola Estadual Prof. Antônio Alves Cruz, nosso segundo locus de pesquisa, faz parte das 

1.259273 escolas da rede Estadual de São Paulo que oferecem a educação de jovens adultos de ensino 

médio. Voltado para jovens acima de 18 anos, o projeto pedagógico do EJA (Ensino de Jovens 

Adultos) “possibilita a conclusão do ensino médio em um ano e seis meses e segue a proposta 

curricular estabelecida pela Secretaria da Educação”, sendo “dividido em disciplinas que compõem as 

quatro principais áreas do conhecimento: matemática, linguagens e códigos, ciências da natureza e 

ciências humanas e tecnológicas”274. 

Para fomentar e conduzir as discussões entre os estudantes dessas duas escolas, exibimos 

antes de cada grupo de discussão um DVD, com duração de 1h 49m, apresentando a narrativa de 

Clô. Esse material é resultado da edição de 52 capítulos compreendidos pela seleção da primeira 

semana da novela (de 17 a 22 de maio de 2010), pela 18ª semana ou semana do meio da trama (de 13 

a 18 de setembro de 2010) e pela 36ª semana ou última semana (de 10 a 14 de Janeiro de 2011). À 

seleção inicial acrescentamos outros trechos escolhidos a partir de pesquisa documental realizada a 

partir da leitura da sinopse da novela disponível no site oficial da emissora, com vistas a compor uma 

narrativa o mais completa possível sobre a personagem em questão. Assim, passaram a fazer parte 

deste vídeo275 trechos de cenas dos capítulos 12 (29/5/2010), 32 (22/6/2010), 35 (25/6/10), 36 

(26/6/10), 38 (29/6/10), 40 (1/7/10), 42 (3/7/10), 47 (9/7/10), 52 (15/7/10), 58 (22/7/10), 

59 (23/7/10), 61 (26/7/10), 63 (28/7/10), 64 (29/7/10), 65 (30/7/10), 70 (5/8/10), 75 

(11/8/10), 77 (13/8/10), 78 (14/8/10), 83 (20/8/10), 85 (23/8/10); 86 (24/8/10), 90 

                                                
272 SÃO PAULO (Estado). Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Escola da Família. [Programas e Projetos]. 

Disponível em: <http://www.educacao.sp.gov.br/projetos/escola-da-familia>. Acesso em: 5 dez. 2011. 
273 Destas 1.259 escolas estaduais, 666 estão localizadas no interior e 593 na Região Metropolitana da Grande São Paulo, 

conforme e-mail recebido em 5 de dezembro de 2011 da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. 
274 SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo. [Coordenadoria Estadual de 

Juventude. Educação de Jovens e Adultos]. Educação de Jovens e Adultos (EJA). Disponível em: 
<http://juventude.sp.gov.br/portal.php/estude/supletivo>. Acesso em: 5 dez. 2011. 
“Além do CIEJA e do EJA aqui retratados, há outras iniciativas oferecidas à população que não teve condições de 
frequentar uma escola formal ou de concluir os estudos. Mas não nos estenderemos a essas outras modalidades neste 
trabalho”. 

275 Anexo A: DVD com cenas da personagem Clô. 
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(28/8/10), 91 (30/8/10), 93 (1/9/10), 118 (30/9/10), 120 (2/10/10), 140 (26/10/10), 147 

(03/11/10), 149 (5/11/10), 156 (13/11/10), 159 (17/11/10), 164 (23/11/10), 200 (4/1/11) e 

203 (7/11/11). 

Como passo metodológico, procuramos marcar claramente o problema a ser avaliado nos 

grupos de discussão, atentando-nos para a pergunta: Como estes estudantes, receptores e 

consumidores da telenovela Passione (produto cultural midiático), significavam, ressignificavam, 

interpretavam, discutiam e negociavam os significados de questões de consumo levantadas pela 

personagem Clô a partir do DVD exibido? 

Como os grupos de estudantes em cada escola eram de uma mesma turma, isso nos conferiu 

uma composição homogênea, premissa de um grupo de discussão, como recomendado por Tanaka e 

Melo (2001)276. Ao mesmo tempo, certas características heterogêneas provenientes da polissemia de 

cada participante e a mediação do grupo pela instituição “escola” conferiram um equilíbrio entre 

uniformidade e diversidade, também sugerido por Tanaka e Melo (2001). Fomos apenas de 

encontro a essas premissas no aspecto em que Tanaka e Melo propõem que a composição do grupo 

deve ser de pessoas que não se conheçam. Mas nos respaldamos nos mesmos autores quando dizem 

que as variáveis para seleção de participantes dependem muito daquilo que se avalia e para o quê se 

avalia. Neste caso, nos apoiamos também no fato de, desde o início, termos nos proposto a observar 

como emergem e se constituem os significados de consumo trazidos pela personagem de Passione 

perante uma audiência institucionalizada, no nosso caso, representada pela escola, compreendida 

aqui, como já mencionamos, como agência socializadora tradicional. 

Esclarecemos que a realização da pesquisa de campo em duas escolas segue a orientação de 

nossa banca de qualificação, para a qual havíamos levado apenas os dados e informações, sem 

análises, da pesquisa realizada no CIEJA Butantã. Muito embora, à primeira vista, o número de 

participantes em cada escola tenha sido pouco (16 no CIEJA Aluna Jéssica Nunes Herculano e 20 no 

EJA da Escola Estadual Antônio Alvez Cruz), negritamos que nosso foco não está na quantidade e 

sim nos relatos, nos discursos emergidos. 

                                                
276 TANAKA, Oswaldo Y.; Melo, Cristina. Avaliação de programas de saúde do adolescente- um modo de fazer. São Paulo: 

Edusp, 2001. Disponível em: 
<http://www.adolec.br/bvs/adolec/P/textocompleto/adolescente/capitulo/cap01.htm>. Acesso em: 23 set. 2011. 
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Após a realização dos grupos de discussão, também como proposto por Lopes, Borelli e 

Resende (2002, p. 62)277, como tratamento metodológico de dados, fizemos a transcrição literal de 

todas as entrevistas278 para desenvolver a ADF (análise de discurso de linha francesa). 

Tomando como base que os grupos de discussão não devem ser, de acordo com o 

International Training & Education Centre, a primeira iniciativa no processo de recolha de dados, 

realizamos, assim, uma primeira etapa quantitativa e aplicamos um questionário. Esta decisão está 

apoiada no método Survey, que consiste, de acordo com Lima (2008)279,  

... a realização de pesquisa de campo, na qual a coleta de dados é realizada por meio 
de aplicação de questionário/e ou formulário [...] O método [...] corresponde a 
levantamentos de caráter amostral em que o pesquisador necessita coletar dados 
que quando registrados, selecionados e processados, permitam a realização de 
exercícios de descrição, interpretação e análise comparativa [...] capazes de 
legitimar explicações a respeito de fatos, atitudes, preferências, crenças e 
comportamentos (LIMA, 2008, p. 29-30) 280 . 

Neste sentido, realizamos uma Survey exploratória – cuja característica é a identificação de 

variáveis que podem interferir em determinado fenômeno – e aplicamos um Mapa de Consumo 

Cultural, com o objetivo de conhecer o lugar de fala de nossos pesquisados. Nosso questionário foi 

estruturado com 71 perguntas com variações entre questões abertas (ou livres), semiabertas, de 

múltipla escolha e fechadas. Antes de prosseguir, julgamos adequado reconhecer que a quantidade de 

perguntas que, em um primeiro momento, traduzia nossa preocupação em maximizar a eficiência do 

processo investigatório, noutro mostrou-se inadequada, visto que alguns respondentes do CIEJA 

Aluna Jéssica Nunes Herculano levaram perto de duas horas para finalizar o questionário. Mas este 

cenário não se repetiu no EJA da Escola Estadual Prof. Antônio Alves Cruz, onde os estudantes 

levaram, em média, 30 minutos para responder o material. 

Neste trabalho combinamos, portanto, recursos provenientes das abordagens quantitativa e 

qualitativa, configurando a adoção de um procedimento multimetodológico. Procuramos, assim, 

explorar os recursos típicos de cada vertente e seguir uma sequência: em cada escola, primeiro, 

realizar a aplicação do questionário e, depois, conduzir os grupos de discussão. 

                                                
277 LOPES, M. I. V. de.; BORELLI, Silvia H. S.; RESENDE, Vera da R. Vivendo com a telenovela: mediações, recepção, 

teleficionalidade. São Paulo: Summus Editorial, 2002. p. 62. 
278 Vide anexos C: Transcrição do grupo de discussão realizado no CIEJA Butantã em: 6 de junho de 2011 e D: 

Transcrição do grupo de discussão realizado no EJA Pinheiros em 10 de novembro de 2011. 
279 LIMA, Manolita Correia. Monografia: a engenharia da produção acadêmica. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 
280 Idem, p. 29-30. 
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Nossas opções de trajeto evidenciam o percurso de uma análise que, como coloca Certeau 

(2003)281, ocorre ora a passos lineares ou ora a passos ziguezagueantes e, acrescenta, sobre um 

terreno já habitado de longa data. Terreno marcado e habitado por presenças conhecidas e outras 

implícitas, refletidas em uma paisagem de pesquisa constituída de memórias e palimpsestos. 

Apresentamos a seguir, primeiro, os resultados e análises frutos da pesquisa de campo 

realizada com os estudantes do CIEJA Aluna Jéssica Nunes Herculano e, na sequência, da Escola 

Estadual Prof. Antônio Alves Cruz282. Nessa fase de nossa pesquisa, além da questão de pesquisa 

levantada alguns parágrafos antes, duas outras perguntas mencionadas no primeiro capítulo desta 

dissertação, elaboradas a partir de Baccega e Citelli (2011)283, conduziram-nos às escolas e também 

guiaram nosso olhar: “a escola forma cidadãos que dão conta apenas da leitura de livros ou cidadãos 

capazes de ler noticiários de tevê? Como se dá a interpretação do mundo em que vivemos, editado, 

pautado e colocado em discussão a partir da perspectiva da mídia?”  

 

4.1.1 Clô entre estudantes do CIEJA Butantã: etapa quantitativa da pesquisa 

Ao chegar ao CIEJA Butantã, deparamo-nos com uma instituição instalada no que era antes 

uma residência; sem, desta maneira, contar com uma estrutura adequada para atender aos estudantes. 

A maioria das salas era muito pequena, sem qualquer isolamento acústico, com cadeiras próximas 

umas às outras, deixando os estudantes fisicamente pouco ou nada confortáveis, como pudemos 

constatar ainda na aplicação de nosso questionário, no dia 31 de maio de 2010, quando os alunos 

pareciam, literalmente, se encaixar, com dificuldade, entre as carteiras. Mesmo assim, nas classes 

visitadas e na que permanecemos, havia televisão, prateleiras, quadro branco, armário, mesa e cadeira 

para o professor. O limite de alunos por sala era vinte e na turma 4I, onde realizamos nossa pesquisa, 

nos deparamos com 16, na etapa quantitativa. Chegamos antes do horário da aula, que se iniciaria às 

17 e terminaria às 19 horas, e, com isso, pudemos observar o ambiente. Percebemos que 

invariavelmente os estudantes dirigiam-se a uma espécie de guichê localizado na entrada da escola, 

                                                
281 CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003. 
282 A tabulação dos questionários de Mapa de Consumo Cultural (MCC) aplicados nas duas escolas compõe o anexo D. 
283 CITELLI, Adílson O.; COSTA, Maria C. C. Educomunicação: construindo uma nova área de conhecimento. Paulinas: 

São Paulo, 2011. 
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para receberem um lanche que consistia de um suco e uma barra de cereal. Na sequência, 

acompanhamos o fluxo e chegamos a uma espécie de pátio, com bancos, onde os alunos se reuniram 

para conversar. No mesmo lugar estava a biblioteca, resumida a alguns armários abertos, com livros 

amontoados, sem qualquer catalogação. As temáticas dos livros também nos chamaram a atenção. 

Alguns eram Atlas desatualizados, outros eram sobre contabilidade e administração, bem antigos. 

Havia ainda algumas revistas semanais, sem, aparentemente, qualquer critério de catalogação. 

Sentamos-nos em um dos bancos com a intenção de obter a maior visibilidade possível do pátio. 

Vimos, então, a circulação de estudantes portadores de necessidades especiais que haviam saído de 

suas aulas. A instalação também não nos pareceu suficientemente adequada para recebê-los. 

Contudo, apesar dos problemas estruturais aqui comentados, precisamos destacar a receptividade 

aberta e positiva da coordenação do CIEJA Butantã. Depois de recebermos sucessivos “nãos” de 

outras escolas (privadas e públicas), ou mesmo termos sido ignorados por outras, a Orientadora 

Pedagógica e Educacional Roseli Aparecida de Oliveira nos abriu as portas para a realização de nossas 

pesquisas284 em dois encontros, ocorridos durante as aulas do Prof. Miguel Aparecido Gonçalves, de 

História, junto à turma 4I, formada por estudantes em vias de finalizar o ensino fundamental285. 

Essa turma era composta, na maioria, por moradores de bairros próximos ao CIEJA, como o 

Jardim das Vertentes, o Butantã, o Jardim do Lago São Paulo, o Campo Limpo, a Vila Dalva, o Jardim 

Rosimeire, o Parque Independência, o Jardim Bonfiglioli e o Jardim Educandário. Para outros, 

moradores de Osasco, de Itapevi e de Carapicuíba, a escola estava no meio do caminho, entre o 

trabalho e a residência. 

Durante a aplicação do MCC (Mapa de Consumo Cultural) estavam presentes 16 

estudantes, sendo a maioria composta por mulheres (62,5%). A idade dos participantes encontrava-

se distribuída principalmente em quatro faixas: 51 a 60 anos (31,3%), 46 a 50 anos (12,5%), 36 a 40 

anos (12,5%) e 18 a 25 anos (25%), como mostra a figura 6: 

 

 

                                                
284 Anexo E (Autorização para realização de pesquisas no CIEJA Aluna Jéssica Nunes Herculano) 
285 A formatura desta turma ocorreu no dia 14 de dezembro de 2011, durante uma cerimônia realizada no C.E.U. Butantã. 
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6,3%

25,0%

6,3%

12,5%

6,3%

12,5%

31,3%

Até 17 18 a  25 26 a  30 31 a  35 36 a  40 41 a 45 46 a  50 51 a  60
                                                 

Figura 6: Faixa etária dos estudantes do CIEJA Butantã 
Fonte: Estudantes do CIEJA – Butantã  

 

A renda familiar dos respondentes concentrava-se, consideravelmente, na faixa de até dois 

salários mínimos (62,5%), como a figura 7 a seguir demonstra. Dos 16 participantes, 31,3% têm a 

renda familiar composta por uma pessoa, 37,5% por duas pessoas e para 31,3% entre três e quatro 

pessoas colaboram para a composição da renda. 

 

Faixas de renda % 

Até dois salários mínimos 62,5 

Entre três e quatro salários mínimos 25 

Entre cinco e dez salários mínimos 12,5 

Entre onze e vinte salários mínimos - 

Acima de vinte salários - 

Figura 7: Renda familiar média dos estudantes do CIEJA Butantã 
Fonte: Estudantes do CIEJA – Butantã  

 

Tais informações nos apontam que, de acordo com o Critério de Classificação Econômica 

Brasil (CCEB) 2011286, nossos respondentes encontram-se entre as chamadas classes D e C287. 

Quando trazemos para nosso trabalho o CCEB, é oportuno dizer, deixamos claro que ao falar em 

classe ao longo de nossa dissertação não nos remetemos ao sentido marxista, mas sim a uma definição 

                                                
286 “O CCEB, Critério de Classificação Econômica Brasil, é um instrumento de segmentação econômica que utiliza o 

levantamento de características domiciliares (presença e quantidade de alguns itens domiciliares de conforto e grau 
escolaridade do chefe de família) para diferenciar a população”. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE 
PESQUISA - ABEP. Critério de Classificação Econômica Brasil. Disponível em: 
<http://www.abep.org/novo/Content.aspx?ContentID=301>. Acesso em: 2 dez. 2011. 

287 “Classe E, renda média familiar até R$ 415,00, Classe D, R$ 680,00; Classe C2, R$ 962,00; Classe C1, R$ 1.459,00; 
Classe B2, R$ 2.656,00; Classe B1, R$ 4.754,00; Classe A2, R$ 8.295,00; Classe A1, R$ 11.480,00.” Disponível em: 
<http://www.abep.org/novo/Content.aspx?ContentID=301>. Acesso em: 2 dez. 2011. 
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de classificação socioeconômica criada pela Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP). 

Também não ignoramos a existência de outras instituições que realizam mapeamento semelhante, 

mas, para este trabalho, como delimitação, trabalhamos com o CCEB.  

O fato de a maior parte de nossos respondentes fazer parte das classes D e C nos elucida o seu 

lugar de fala. A questão da renda nos dá indícios da posição social de classe, considerada por Lopes, 

Borelli e Resende (2002)288 como uma mediação estrutural (contextual) reveladora de diferentes 

habitus e estilos de vida, e espaço no qual circula uma diversidade de sentidos originados pela tensão 

entre produção e reprodução de aspectos de ‘distinção social’, dos quais nos fala Bourdieu. As autoras 

nos convidam a refletir sobre a posição social de classe como uma categoria explicativa de análise. 

Dessa maneira, passamos para a compreensão dos hábitos de consumo de mídia dos 

respondentes. Todos os 16 respondentes afirmaram assistir à televisão, sendo que para 68,8%, esse 

hábito configura-se como diário, conforme a figura 8:  

 

Frequência % 

Diariamente 68,8 

De 4 a 5 vezes por semana 12,5 

De 1 a 3 vezes por semana 6,3 

Uma vez por semana - 

Raramente 12,5 

Nunca - 

Figura 8: Frequência com que assiste à televisão  
Fonte: Estudantes do CIEJA Butantã 

 

O tempo dedicado a assistir televisão corresponde a menos de uma hora para 31,3%; entre 

uma e duas horas para 37,5%; e de duas a três horas para 25%. O horário em que a maioria (75%) 

mais assiste à televisão é durante a noite. Entre os canais mais assistidos, estão notadamente os canais 

abertos: a Rede Globo (46%), seguida da Record (28%) e do SBT (17,9%). Apenas um dos 

respondentes possui tevê por assinatura e, entre os canais fechados, apenas o TNT foi mencionado. 

Entre os programas mais assistidos temos o Telejornal (50%) e as telenovelas (20,8%), como 

podemos ver na figura 9:  

 

                                                
288 LOPES, Maria I. V. de. BORELLI, Silvia H. S.; RESENDE, Vera da R. Vivendo com a telenovela: mediações, recepção, 

teleficcionalidade. São Paulo: Summus Editorial, 2002. 
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Programa % 

Jornal 50 

Telenovela  20,8 

Filmes 8,3 

Entretenimento 8,3 

Seriados 4,2 

Esporte 4,2 

Figura 9: Programas mais assistidos 
Fonte: Estudantes do CIEJA Butantã 

 

Os lugares preferidos para ver televisão são a sala (56,3%) e o quarto (31,3) e a maioria dos 

participantes (81,3%) afirma conversar sobre o que assistem com parentes, amigos e colegas de 

trabalho. Entre os assuntos comentados há (a) a religiosidade (“Eu costumo falar do que foi pregado, 

ou seja, o que foi falado da Biblia”), (b) a violência (“Com meu marido. Falar sobre a violência”), (c) 

o noticiário, (d) as novelas e (e) os filmes (“Com meus filhos falamos de filmes de novela e 

noticiários”/”Sobre novelas”/”Costumo falar com os colegas de trabalho sobre algumas notícias 

importante”). Metade dos respondentes faz outras coisas enquanto assistem à tevê: “Costuro” / 

“Lavo louca, faço janta” / “Às vezes fazendo a janta” / “Gosto de ler livros e jornal” / “Quando estou 

jantando”. Isso nos ratifica a inserção da televisão e de seus produtos culturais midiáticos na 

cotidianidade do público. A estratégia da produção televisiva (e de outras mídias) e de seus produtos 

culturais, “constitui-se no ordinário, na vida de todos os dias, e não no extraordinário” 

(JUNQUEIRA, 2011)289. O hábito de assistir à televisão, para 50% dos participantes, acontece junto 

de familiares; já 37,5% assistem sozinhos. A motivação para assistir à televisão encontra-se 

pulverizada: 25% procuram se informar, 19,4% para passar o tempo, 16,1% para se divertir, 12,9% por 

hábito, 9,7% para não se sentir sozinho, 9,7% para ter o que comentar com amigos, familiares e 

colegas de trabalho e 6,5% por falta de opção, como vemos na figura 10: 

  

Programa % 

Falta de opção 6,5 

                                                
289 JUNQUEIRA, Antônio H. [Notas de aula], São Paulo: ESPM, 2011. 
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Não se sentir sozinho 9,7 

Poder discutir, com amigos, 

familiares, colegas de trabalho 

9,7 

Por hábito 12,9 

Divertir-se 16,1 

Passar o tempo 19,4 

Informar-se 25,8 

Figura 10: Motivação para assistir à televisão 
Fonte: Estudantes do CIEJA Butantã 

 

Mas sobre as motivações destacamos aqueles que nos falam em “passar o tempo” e “para se 

divertir”, porque tais opções nos sinalizam o baixo poder aquisitivo dos respondentes e nos tiram do 

otimismo da mobilidade social ascendente tratado à exaustão por diferentes frentes da sociedade 

brasileira. 

Referente à telenovela, 56,3% acompanhavam alguma trama, como Insensato Coração 

(18,2%), Morde e Assopra (12,1%), ambas da Rede Globo, e Ribeirão do Tempo (9,1%) exibida pela 

Record. Para 62,5%, as novelas influenciam o comportamento das pessoas: “As novelas partiu da rede 

Globo que eu confesso foi mulheres que trai o marido homens que roubam. Isso tudo incina as 

pessoas praticar” / “Não gosto de novela nas minha família asiste todas as novelas” / “Eu acho que 

tudo que se informe de maneira educacional e bom para orienta e informar” / “Influencia de maneira 

negativa” / “Sim quando fala de assuntos como drogas e outros assuntos importantes” / Sim porque 

as pessoas fala muito ter algum da novela que a condicem na vida elas” / “Meu subrinho assistil um 

filme de bangue bangua eles estava com armas atirando. Ele falou para o pai dele, que quando ele 

crescesse ele ia ser como aqueles homem, não teve jeito. Hoje ele e ladrão”.  

Entre os pesquisados, 56,3% assistiram à novela Passione, foco de nossa dissertação; e apenas 

18,8% buscaram informações sobre esta teleficção em fontes como jornais e revistas. Nenhum 

comentário foi postado na Internet pelos respondentes. Quando questionados sobre o personagem 

de Passione com que mais se identificavam, as respostas foram: Clô, Jaqueline, Dona Brígida, Berillo, 

Felícia, Gerson Santarém e Mimi. Quando pedimos a definição da personagem Clô em uma palavra, 

obtivemos “Não me lembro do personagem” / “Alegria” / “Não sei” / “Fantastica” / “Muito loca” / 

“Inveja” / “Legal”.  

Sobre o consumo de rádio, 87,5% costumam ouvir de casa (50%), do carro (31,3%) e em 

outros locais (18,8%) como no trabalho, na rua, no ônibus e no metrô. A frequência com que ouvem 
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rádio é diária para 60%, raramente para 20%, de quatro a cinco vezes por semana para 13,3% e uma 

vez por semana para 6,7%. 68,8% dos participantes não têm diskman, walkman ou MP3 player, como 

vemos na figura 11. O hábito de comprar CDs e DVDs de bandas e cantores é realidade para 56,3%. 

  

Frequência % 

Diariamente 60 

De 4 a 5 vezes por semana 13,3 

De 1 a 3 vezes por semana - 

Uma vez por semana 6,7 

Raramente 20 

Figura 11: Frequência com que ouve rádio 
Fonte: Estudantes do CIEJA Butantã 

 

A utilização de internet perpassa 68,8% dos entrevistados e os principais locais de acesso, 

como a figura 12 mostra, são a escola (43,8%), a casa (12,5%) e outros lugares (43,8%) tais como o 

trabalho, lan houses e celular. Metade dos entrevistados possuía e-mail e era membro de alguma rede 

social: Orkut (77,8%), Facebook (11,1%) e Twitter (11,1%). O tempo dedicado à internet era de 

menos de 1 hora para 68,8%, entre 1 e 2 horas para 25% e mais de 3 horas para 6,3%. Nenhum dos 

entrevistados tinha blog. 

 

Local % 

Escola 43,8 

Casa 12,5 

Outros (lan houses, trabalho, celular) 43,8 

Figura 12: Principal local de acesso à internet  
Fonte: Estudantes do CIEJA Butantã 

 

O consumo de revistas abrangia 56,3% dos respondentes, mas a frequência de leitura se dava 

raramente para 90,9%, conforme figura 13. Entre as revistas mais lidas estavam “Despertai” e 

“Sentinela”, “Revista Caras”, os “Gibis”, as “de novelas” ou “qualquer uma quando dá”.  

Frequência % 

Diariamente - 

Semanalmente - 

Mensalmente 9,1 
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Raramente 90,9 

Figura 13: Frequência com que lê revistas  
Fonte: Estudantes do CIEJA Butantã 

 

56,3% também afirmaram ler jornais, mas, assim como nas revistas, trata-se de um hábito raro 

(72,7%). Entre os jornais mais lidos temos os de circulação gratuita como Metro News, Metro e os 

pagos como Folha de S. Paulo e JT. Entre a lembrança da última matéria lida estavam: “Jornal 

Universal sobre a morte de Bin Laden”, “A morte do estudante da USP”, “Transito e futebol”, 

“noticiários”, “Futebol”, “O escandalo di paloçe”, “Não lembro”, “Morte”, “Li rapidamente sobre 

carro. Estou pesquisando um”.  

A maior parte (75%) não estava lendo nenhum livro. Entre os que liam, destacavam-se os 

títulos religiosos, de autoajuda e escolar: “Bíblia Sagrada” / “EJA e livros religiosos” / “Religioso” / 

“As palavras tem poder”.  

Entre os participantes, 81,3% disseram possuir celular, sendo a maioria (90%) na modalidade 

pré-pago. A utilização do aparelho é para conversar (41,9%), enviar torpedos e mensagens (22%), 

ouvir música (16,1%), jogar (6,5%), armazenamento de dados (3,2%) e fotografar (3,2%), como a 

figura 14 mostra:  

3,2%

41,9%

22,6%

3,2%

6,5%

0,0%

16,1%

6,5%

Armazenamento de dados

Conversar

Enviar torpedos/mensagens sms

Fotografar

Jogar

Navegar na Internet

Ouvir música

Ver TV

 
Figura 14: Usos do celular  
Fonte: Estudantes do CIEJA Butantã 

 

Sobre os produtos que deseja comprar, a maioria obtém informação a partir da televisão 

(39,4%), seguido de internet (15,1%), folhetos (12,1%), rádio (12,1%), família (9,1%), amigos (6,1), 

cartaz de rua (3%), jornal impresso (3%), como vemos na figura 15:  
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39,4%

12,1%

3,0%

3,0%

15,2%

12,1%

6,1%

9,1%

TV

Revistas

Rádio

Outdoor (cartaz de rua)

Jornal impresso

Internet

Folhetos

Amigos

Família

 
Figura 15: Fontes de informação para compra de produtos 
Fonte:  Estudantes do CIEJA Butantã 

 

Os aspectos levados em consideração na compra de um produto são preço (33,3%), 

promoção (22,2%), marca (19,4%), propaganda (8,3%), novidade do produto (8,3%), indicação de 

amigos (2,8%) e que tenha aparecido na novela (2,8%). Para 68,8% dos participantes, as propagandas 

que mais influenciam o consumidor são aquelas veiculadas na televisão.  Os respondentes afirmaram 

ainda ter o hábito de assistir às propagandas veiculadas nos intervalos de programas de tevê. Entre as 

últimas propagandas lembradas estavam: “Ipiranga”, “Propaganda das casas bahia de guarda roupa”, 

“Promoção de eletrodomésticas”,  “Um televisor de plasma”, “Extra”, “Mas não me lembro”, 

“(comercial da casas bahia)”, “Propaganda da marca Nike”. As propagandas que utilizam 

personagens famosos não influenciam a percepção de um produto para a maioria dos respondentes 

(87,5%). As propagandas também costumam ser pauta de conversas para 68,8%.  

A maior parte, 93,8%, costuma ir ao shopping para comprar algo para si (43,5%), apenas 

passear (21,7%), ir ao cinema (17,4%), comprar algo para outra pessoa (13%), fazer alguma refeição 

(4,3%), como vemos na figura 16: 
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43,5%

13,0%

21,7%

17,4%

4,3%

Compra a lgo para você

Compra algo para outra  pessoa

Só passeia

Vai ao cinema

Lancha / almoça / janta

                     
Figura 16: Motivações para ir ao shopping  

Fonte: Estudantes do CIEJA Butantã 
 

Quando perguntamos sobre os itens considerados extremamente necessários para viver bem, 

a televisão ocupou a terceira posição. Entre os demais itens destacados, temos, na figura 17: 

 

Frequência % 

Celular 16,9 

Automóvel 13 

Televisão 10,4 

Compra de roupas e acessórios 9,1 

Música 9,1 

Esporte 7,8 

Computador 6,5 

Viagens 6,5 

Academia 6,5 

Doação para entidades 3,9 

Internet 2,6 

Salão de beleza 2,6 

Restaurantes/lanchonetes 1,3 

Outros 1,3 

   Figura 17: Itens sem os quais não se pode viver bem 
   Fonte: Estudantes do CIEJA Butantã 
 

Pedimos, para finalizar o questionário, que os participantes definissem com uma palavra 

televisão, entretenimento, consumo e telenovela e as respostas foram, conforme figura 18: 
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Televisão Entretenimento Consumo Telenovela 

“Deprimente” “Difícil” “o básico” “Péssimas” 

“Não e nada” “Não e nada” “Alimento” “Não e nada” 

“Pramim é positiva” “Legão” “consumo” “Legão” 

“Legão” “Programa do Gugu” “Não” “Legal” 

“Legal” “Legal” “X” “Rib. do Tempo” 

“Jornal” “Nada” “Consumo” “Estressante” 

“Adoro”  “Temos que ter” “Nada.” 

“Legal”  “Nada”  

“Passatempo”    

  Figura 18: Definições de televisão, entretenimento, consumo e telenovela 
  Fonte: Estudantes do CIEJA Butantã 
 

Percebemos a polaridade na recepção da televisão; entre ser considerada adorada e 

deprimente. Mas notamos que foram destacadas mais expressões positivas sobre esse meio. Sobre o 

entretenimento, chamamos a atenção para a menção do Programa do Gugu, veiculado pela Record. 

Quando olhamos para os comentários sobre consumo, os respondentes trazem à tona, entendemos, 

suas dificuldades, pois, para eles, o consumo representa “o básico” e o “alimento”. Mas os 

participantes também nos trazem um imperativo de consumo: “Temos que ter”. Sobre as telenovelas 

também houve posições polarizadas, mas percebemos a menção a uma novela, a Ribeirão do Tempo, 

exibida pelo SBT. 

   

4.1.2 A presença de Clô no EJA Pinheiros: etapa quantitativa da pesquisa 

Na E. E. Prof. Antônio Alves Cruz fomos recebidos e acompanhados pelo professor de 

Filosofia, Isaac Vieira da Silva290, nas duas vezes em que estivemos na escola: em 3 de novembro de 

2011 para a realização da etapa quantitativa [aplicação do questionário] e em 10 de novembro de 

2011 (realização do grupo de discussão). O colégio situado na Rua Alves Guimarães, 1511, no Jardim 

das Bandeiras (Pinheiros), está localizado em uma região nobre da cidade de São Paulo, cercado, de 

um lado, por amplas residências e ruas tranquilas e, de outro, vizinho à movimentada Avenida Heitor 

                                                
290 A autorização para realização da pesquisa foi assinada pelo Prof. Isaac Vieira da Silva, conforme anexo F. 
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Penteado. Chegamos pouco antes do horário marcado com o Prof. Isaac e pudemos observar um 

pouco das características do colégio. O cenário encontrado, antecipamos, era distinto do CIEJA 

Aluna Jéssica Nunes Herculano. Primeiro, porque não tivemos contato com a direção ou 

coordenadores da Escola. Mesmo com o conhecimento de nossa presença na instituição, todo o 

acompanhamento, incluindo a aprovação para a realização das duas pesquisas (quantitativa e 

qualitativa), foi delegado ao Prof. Isaac. Em segundo lugar, podemos colocar, por exemplo, questões 

estruturais. As salas de aula eram amplas e capazes de acomodar cerca de trinta estudantes, conforme 

figura 19. Contudo, não dispunham de nenhum recurso tecnológico, como oferecido nas classes do 

CIEJA Butantã (televisão, aparelho de DVD).  

 

 
   Figura 19: Sala de aula da E. E. Prof. Antônio Alves Cruz 

   Fonte: Escola Estadual Prof. Antônio Alves Cruz 291 
 

Ao caminhar pelo pátio, pudemos visualizar alguns cartazes convidando para diversas 

atividades. A maior parte desses cartazes levava a assinatura do “Programa Escola da Família”, criado, 

em 2003, pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, com o objetivo de abrir as escolas da 

Rede Estadual de Ensino e, assim, “criar uma cultura de paz, aprendizagem e recreação, despertando 

potencialidades e ampliando os horizontes culturais de seus participantes” (SECRETARIA DA 

EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2011)292. Durante nossa primeira visita à escola, 

realizada no dia 3 de novembro de 2011, fotografamos alguns desses cartazes. Na figura 20, a seguir, 

estão três exemplos de atividades oferecidas: o primeiro cartaz é sobre uma oficina de artesanato; o 

segundo sobre reforço escolar de português e matemática; e o terceiro, referente a aulas de francês. 

                                                
291 ESCOLA ESTADUAL PROF. ANTÔNIO ALVES CRUZ. Disponível em: 

<http://www2.uol.com.br/aprendiz/designsocial/alvescruz/1_instalacoes.htm>. Acesso em: 5 dez. 2011. 
292 SÃO PAULO (Estado). Secretaria Municipal de Educação. Escola da Família. [Programas e Projetos]. Disponível em: 

<http://www.educacao.sp.gov.br/projetos/escola-da-familia>. Acesso em: 5 dez. 2011.   
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Havia, naquele momento, 19 atividades desenvolvidas aos sábados e domingos pela Escola: tear-

artesanato, bijuteria, decoupage, fuxico, trabalhando com as miçangas, vôlei, futsal, pingue-pongue, 

jogos de mesa, alfabetização para adultos, reforço de língua portuguesa e matemática, inglês, francês, 

japonês, espanhol, Programa Acessa São Paulo de Inclusão Digital, ações preventivas nas escolas, 

coral e maracatu. 

 
 Figura 20: Cartazes do Programa Escola da Família expostos pela E. E. Prof. Antônio Alves Cruz 
 Fonte: a autora em: 3 nov. 2011. 

 
 

Não tivemos acesso, mas a Escola conta, de acordo com seu site, com uma estrutura que 

contempla ainda “biblioteca, sala de informática, laboratório de Química, laboratório de Física, duas 

quadras, cantina”293. Abaixo, respectivamente, na figura 21, a Biblioteca e a sala de informática: 

 

 
  Figura 21: Biblioteca e sala de informática da E. E. Prof. Antônio Alves Cruz 
  Fonte: Escola Estadual Prof. Antônio Alves Cruz 294 

 

 

                                                
293 ESCOLA ESTADUAL PROF. ANTÔNIO ALVES CRUZ. Instalações. Disponível em: 

<http://www2.uol.com.br/aprendiz/designsocial/alvescruz/1_instalacoes.htm>. Acesso em: 5 dez. 2011. 
294 Idem. 
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Com a chegada do Prof. Isaac, dirigimo-nos à sala do 2º A, formada por estudantes do 

supletivo do ensino médio, para a aplicação de nosso questionário. A turma era composta por 

moradores dos bairros do Campo Limpo, de Pinheiros, da Vila Romana, do Alto de Pinheiros, do 

Jardim América, do Parque Bancário, do Jardim Europa, do Butantã, do Sumaré, da Vila Madalena, 

do Brooklin, dos Jardins, do Jaraguá e de Pirituba.  

A turma do 2º A, de acordo com o Prof. Isaac, tem cerca de 30 estudantes, mas, no dia da 

aplicação de nosso MCC, estavam presentes 20. Desses 20 respondentes, 55% eram mulheres. Já a 

idade do grupo encontrava-se, conforme figura 22, distribuída entre as seguintes faixas: 18 a 25 anos 

(25%); 26 a 30 anos (15%); 31 a 35 anos (35%); 36 a 40 anos (15%), 41 a 45 anos (5%); 46 a 50 

anos (5%); 51 a 60 anos (5%).  

 

20,0%

15,0%

35,0%

15,0%

5,0% 5,0% 5,0%

18 a 25 26 a 30 31 a  35 36 a 40 41 a 45 46 a 50 51 a  60  
   Figura 22: Faixa etária – Intervalo de idade de: 18 a 60 anos 

   Fonte: Estudantes do EJA Pinheiros 
 

Sobre a renda familiar média, conforme figura 23, 30% dos participantes afirmaram estar na 

faixa de até 2 salários mínimos295; 35% disseram ter renda entre 3 e 4 salários mínimos; para 15% o 

montante estava entre cinco e 10 salários mínimos; para 10% a cifra ficava entre onze e vinte salários; 

para 5% o valor estava acima de 20 salários; e outros 5% não quiseram informar.  

 

Faixas de renda % 

Até dois salários mínimos 30 

Entre três e quatro salários mínimos 35 

Entre cinco e dez salários mínimos 15 

                                                
295 O VALOR do salário mínimo, estabelecido e reajustado pelo governo federal brasileiro, à época da realização das 

pesquisas era de R$545,00. Disponível em: <http://www.portalbrasil.net/salariominimo.htm>. Acesso em: 6 dez. 
2011 
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Entre onze e vinte salários mínimos 10 

Acima de vinte salários 5 

Não quis informar 5 

Figura 23: Renda familiar média - intervalo de até 2 salários e acima de 20 
salário mínimos 
Fonte: Estudantes do EJA Pinheiros 

 

Referente à composição, para 60% dos participantes, a renda familiar média era resultado da 

contribuição de duas pessoas. Para 50% dos respondentes, o número de pessoas que moravam em 

suas casas era entre 3 e 4 pessoas.  

 De acordo com o CCEB (Critério de Classificação Econômica Brasil), os participantes 

desta pesquisa representam as classes C e B, principalmente. A partir dessa perspectiva, que, como 

dissemos anteriormente, é capaz de nos revelar particularidades sociais advindas de classe, passamos 

a observar os hábitos de consumo cultural dessa turma. 

A maioria, 95%, revelou assistir à televisão e, para 65%, esse hábito configura-se como diário. 

O tempo diário dedicado à tevê é de 1 a 2 horas para 30% dos respondentes; menos de 1 hora para 

25%; mais de 3 horas para 25%; e entre 2 e 3 horas para 15%. Para quase metade dos respondentes, 

45%, a tevê por assinatura é uma realidade, conforme figura 24:  

 

Sim; 45,0%

Não; 55,0%

 
 Figura 24: Tevê por assinatura entre os estudantes 
 Fonte: Estudantes do EJA Pinheiros 

 

Entre os canais mais assistidos destaca-se a Globo (45,9%). Na sequência temos a 

Bandeirantes (13,5%), a Record (10,8%), a TNT (canal fechado) com 8,1%, o SBT (5,4%), o 

Discovery (canal fechado) com 5,4%, a Cultura (2,7%), o History Channel e o Universal Channel 

(canais fechados) ambos com 2,7%, e a Rede TV! (2,7%). Referente aos programas mais assistidos, 

foram mencionados Telejornal (33,3%), filmes (15,2%), novelas (12,1%), futebol (12,1%), desenho 

animado (9,1%), seriados (6,1%) e entretenimento (6,1%), como vemos na figura 25: 
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Programa % 

Jornal 33,3 

Esporte 18,2 

Filmes 15,2 

Telenovela 12,1 

Desenho 9,1 

Entretenimento 6,1 

Seriado 6,1 

Figura 25: Programas mais assistido entre os estudantes 
Fonte: Estudantes do EJA Pinheiros 

 

 Quando questionados sobre o horário em que mais assistiam à tevê, as resposta foram noite 

(47,4%), madrugada (31,6%), tarde (15,8%) e manhã (5,3%). Sobre o lugar da casa em que mais 

assistem à tevê, as respostas contemplaram a sala (57,9%) e o quarto (42,1%). A maioria, 84,2%, 

revelou comentar sobre o que assiste na tevê com familiares e colegas de trabalho por exemplo. Entre 

os assuntos comentados estavam: “Com meu filho e meu esposo sobre violência, drogas e pedofilia e 

casos de abssudos”, / “Com a amiga do trabalho sobre as notícias do mundo” / “Meus amigos, 

esposa, colegas de trabalho, sobre jogo de futebol, economia, etc...” / “Trabalho de cuidados de idoso 

e geralmente e novelas, casos de família, bem estar na globo, emfim diversos assuntos” / “Política e 

algumas melhoria do Brasil” / “Em casos de notícias em que vemos em jornais” / “Com meu marido, 

quando passar coisas absurdas no jornal” / “Normalmente com minha mãe e namorada, sobre as 

séries”. 

A maioria, 78,9%, admitiu desenvolver alguma outra atividade enquanto vê televisão: 

“Mando e-mails e estudo inglês” / “Computador, telefone” / “As vezes ceio e cuido dos animais, 

quando a uma reportagem interessante paro tudo e presto atenção” / “Arrumo guarda-roupa, 

lavando louça, fazendo comida, etc...” / “Faço trabalho de escola” / “Faço trabalho de escola e faço 

trabalho de casa as vezes” / “Cozinho, tomo banho, me arrumo para trabalhar” / “Croche” / 

“Passando roupas” / “Internet e jogos” / “As vezes falo com namorada ou com os amigos” / “Lava 

louça falo com outras pessoas no telefone” / “Costumo ler gibi ou ler alguma revista” / “Faço almoço, 

arrumo a casa etc” / “Entro na internet, estudo, leio”.  

Geralmente, os participantes assistem à tevê com familiares (52,6%), ou sozinho (42,1), ou 

mesmo com bichos de estimação (5,3%). A motivação para assistir à televisão é a busca de 
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informação (28,9%), de diversão (20%), por hábito (17,8%), para passar o tempo (15,6%), para ter o 

que discutir com amigos e colegas de trabalho (13,3%) e não se sentir sozinho (4,4%), conforme 

figura 26:  

Programa % 

Informar-se 28,9 

Divertir-se 20 

Por hábito 17,8 

Passar o tempo 15,6 

Poder discutir, com amigos, 

familiares, colegas de trabalho 

13,3 

Não se sentir sozinho 4,4 

Falta de opção - 

Figura 26: Motivação para assistir à televisão 
Fonte: Estudantes do EJA Pinheiros 

 

A maior parte, 65%, afirmou não estar assistindo a nenhuma novela. Entre os 35% que 

assistem, foram destacadas as tramas do SBT – Amor e revolução (23%) exibida a partir das 22h15, 

Pérola Negra (7,7%) e Uma rosa com amor (7,7%) veiculadas no período da tarde, respectivamente 

às 14h15 e 15h45 – e da Rede Globo – Malhação (15,4%) que vai ao ar às 17h30, Páginas da Vida 

(15,4%), Fina Estampa (15,4%) e Insensato coração (7%), levadas ao ar no horário nobre, Morde 

Assopra (15,4%) exibida a partir das 18h15 e O clone (7%), reprisada no período da tarde.  

A maioria, 80%, acredita que as novelas influenciam o comportamento das pessoas: 

“Influenciam sim, caso como bordões acabam se inserindo no cotidiano das pessoas” / “Negativa, 

pois as "tira" da realidade, as novelas geralmente incluem a maioria, a viver em fantasia, misturando, 

irreal com a vida real” / “Ela sempre acaba influenciando de algumas foras, até porque as pessoas 

acabam se identificando as histórias em algum momento da vida ou sua ou de alguém próximo. Por 

exemplo a violencia doméstica que estar no ar agora.” / “Sim, tenhe coisas reais e coisa que influência 

as pessoas levar história ao amigos familia etc...” / “Influencia porque a novela na verdade o que ela 

passa é uma certa realidade que acontece no cotidiano” / “Negativa” / “Motivação maneira de fala, de 

um comportamento etc / “Sim, um simples exemplo são as pessoas se vestirem a moda vamo dizer” / 

“Isso depende do que ela esta assistindo, mas no caso dos meus amigos pegaram algumas girias 

usadas nos capítulos” / “Sim nos jovens adolecentes são muitos influenciados pela telenovela em 

diversos canais” / “Nunca vi caso mas c algumas pessoas podem fazer esse tipo de ação como por ex: 



 

 

139

trair como na novela etc...” / “Positiva e negativa mas de algumas maneiras sim”. / “Sim ela influencia 

sim como pegar a mulher traindo o marido.” / “As vezes influencia em casos negativo, já vi um pessoa 

conhecida se envolver no tráfico, achando que poderia se dar bem como na televisão” / “Depende 

cada caso não vamos julgar um livro pela capa dele”. Quando perguntados se haviam assistido à 

novela Passsione, perto de metade da turma, 45%, havia acompanhado. Apenas 10% procuraram 

informações sobre a novela e a pesquisa foi realizada na página oficial de Passione e em revistas. 

Embora 80% da turma tenham afirmado não ter postado comentários na internet sobre a trama, um 

respondente disse ter feito um post no site oficial da novela. Entre os personagens que mais se 

identificavam foram mencionadas a Beth Gouveia (15,4%), a Clara (15,4%), Adamo (7,7%), 

Agostina (7,7%), Clô (7,7%), Felícia (7,7%), Fred (7,7%), Gema (7,7%), Gerson Santarém (7,7%), 

Jéssica (7,7%) e Mimi (7,7%). Ao solicitarmos a definição da personagem Clô em uma palavra, as 

respostas foram: “Excêntrica” / “Sonhadora” / “Eu gostei quando ela virou Rainha da Reciclagem” / 

“Engraçadíssima” / “Autêntica”.  

O hábito de ouvir rádio é comum a todos os respondentes e se dá diariamente para 75%, 

conforme figura 27. Para a maioria, 60%, há o costume de ouvir o rádio em casa; para 25% este hábito 

acontece no carro; e para 15% pode acontecer no trabalho, na rua, no ônibus, no metrô. 60% 

afirmaram possuir diskman, walkman ou MP3 player. E 80% costumam comprar CD ou DVD de 

bandas e cantores.  

Frequência % 

Diariamente 75 

De 4 a 5 vezes por semana 5 

De 1 a 3 vezes por semana 15 

Uma vez por semana - 

Raramente 5 

Figura 27: Frequência com que ouve rádio 
Fonte: Estudantes do EJA Pinheiros 

 

O acesso à internet abrange 95% dos participantes e o local de acesso principal, conforme 

figura 28, é a residência dos respondentes (68,2%). 90% têm endereço de e-mail e 70% é membro de 

alguma rede social. Entre as redes sociais estão o Orkut (40,6%), Facebook (37,5%), o Twitter 

(9,4%), e o MSN (6,3%). A duração do acesso à rede foi de até uma hora para a maior parte (65%). 

Outros 20% afirmaram ficar conectados à rede por mais de 3 horas ao dia. Um dos respondentes 

afirmou possuir um blog sobre esportes.  
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Local % 

Escola 4,5 

Casa 68,2 

Outros (Lan houses, trabalho, celular) 27,3 

Figura 28: Principal local de acesso à internet 
Fonte: Estudantes do EJA Pinheiros 

 

O consumo de revistas é recorrente para 90% e o hábito de leitura, de acordo com a figura 29, 

é semanal para 38,9%, mensal para 27,8%, raro para 27,8% e diário para 5,6%. Entre as revistas mais 

lidas foram mencionadas a Super Interessante, a Contigo, a Veja, revistas de motos, Quatro Rodas, 

Época, Playboy, quadrinhos, de novelas e receitas, a Caras, a Hola, a “Gounme” e de músicas.  

 

Frequência % 

Diariamente 5,6 

Semanalmente 38,9 

Mensalmente 27,8 

Raramente 27,8 

Figura 29: Frequência com que lê revistas 
Fonte: Estudantes do EJA Pinheiros 

 

95% dos respondentes leem jornal e a frequência de leitura é diária para a maioria, 52,9%; de 

3 a cinco vezes por semana para 11,8%; de 1 a 2 vezes por semana para 17,6%; semanal para 5,9%; e 

rara para 11,8%. Entre os jornais mais lidos foram listados o Estadão, o Diário, o Jornal da Tarde, a 

Folha de S. Paulo, Agora São Paulo e os de circulação gratuita como Metro News, Destak, Metro. 

Entre as últimas matérias lidas, vieram à tona questões políticas, educacionais, sociais, voltadas ao 

esporte e ao ambiente internacional: 

 Questões políticas: “Queda do ministro do esporte” / “Sobre a reunião do G20 

na França” / “Hoje. O acordo do PT para que a Marta Suplici não se candidate a 

prefeitura de SP” / “Sobre a corrupção do Orlando Silva ministro dos esportes”. 

 Questões educacionais: “ENEM questões anuladas” / “ENEM sobre 

cancelamento de questões do Ceara”. 
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 Questões sociais: “Violência no trânsito” / “Corrupção policial” / “Sobre o 

tratamento do câncer do ex-presidente lula e hoje [...] falando sobre a falta de 

remédios para câncer no sistema público”. 

 Menção a “Esporte”. 

 Voltadas ao cotidiano: “Sobre o terremoto na Turquia” 

A maior parte dos participantes afirmou que estava lendo algum livro. Entre os títulos lidos, 

notamos os religiosos e de autoajuda principalmente (“Augusto Cure”,  “Biblía”, “Quando Deus 

sussurra o se nome”, “Sempre há uma chance (espírita)”, “Violetas no jardim”), mas também 

desponta a literatura estrangeira (“A cabana”), administração (“A arte da guerra”) e as ciências 

sociais/sociologia (“Carandiru”). A média de livros lidos ao ano foi de 1 a 2 títulos para 22,2%; de 3 a 

5 livros para 33,3%; de 6 a 10 para 33,3%; e mais de 10 para 11,1%.  

Referente à celular, 95,5%, disseram possuir, sendo que um respondente tem um aparelho 

cedido pela empresa em que trabalha. Entre os planos de celular, a maioria, 68,4%, tem o pré-pago. 

Conforme figura 30, O celular é usado pelos participantes para conversar (35,8%), enviar torpedos e 

mensagens (18,9%), ouvir música (17%), fotografar (13,2%), navegar na internet (9,4%), armazenar 

dados (3,8%) e ver tevê (1,9%).  

 

3,8%

35,8%

18,9%

13,2%

0,0%

9,4%

17,0%

1,9%

Armazenamento de dados

Conversar

Enviar torpedos/mensagens sms

Fotografar

Jogar

Navegar na Internet

Ouvir música

Ver TV

 
Figura 30: Usos do celular 
Fonte: Estudantes do EJA Pinheiros 

 

Quando questionados sobre como ficam sabendo sobre os produtos que desejam comprar, 

nos informaram obter informações via Internet (22,4%), televisão (20,7%), folhetos (17,2%), rádio 

(12,1%), revistas (8,6%), amigos (8,6%), jornal impresso (6,9%), família (1,7%) e mala direta 

(1,7%), conforme figura 31: 
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20,7%

8,6%

12,1%

0,0%

6,9%

22,4%

17,2%

8,6%

1,7%

1,7%

TV

Revistas

Rádio

Outdoor (cartaz de rua)

Jornal impresso

Internet

Folhetos

Amigos

Família

Outros:

 
Figura 31: Fontes de informação para compra de produtos 
Fonte: Estudantes do EJA Pinheiros 

 

Ao comprar um produto, os respondentes levam em conta o preço (31,9%), a marca 

(19,1%), a promoção (17,1%), a indicação de amigos (14,9%), a propaganda (8,5%), a novidade do 

produto (6,4) e a moda (2,1%). Para 66,7% dos participantes, as propagandas que mais influenciam o 

consumidor são aquelas veiculadas na televisão, durante a novela (12,5%), na internet (8,3%), nos 

jornais (4,2%), nos folhetos de rua (4,2%) e no rádio (4,2%). Praticamente metade dos participantes 

tem o hábito de assistir a propagandas durante o intervalo de programas de tevê. Entre as últimas 

propagandas vistas, os respondentes se lembraram de campanhas de redes varejistas, de bens de 

consumo, de personagem famoso e de marca: 

o Redes varejistas: “Casas Bahia” / “Supermercado Carrefour” / “Extra (Quarta-

extra)”, Ponto Frio. 

o Bens de consumo: 

 Duráveis: “Do refrigerador "Electrolux” / “Casas Bahia TV de LD” / “Ponto 

Frio TV de led zz” / “Casas Bahia, móveis”  

 Não-duráveis: “Brahma (...) Skol” / “Cerveja” 

o Personagem famoso: “Gisele quando baté o carro do marido, ela aparece de lagerie 

para contar p/ ele”. 

o De marca: “Nike” / “da coca-cola” / “Vivo” / “Electrolux” 

Para 89,5%, a utilização de personagens famosos não influencia a percepção do produto 

anunciado. Os 10,5% que acreditam na influência, mencionaram: “Parece ser mais confiante” / “Sim, 
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pois seus fãs querem ser igual rs”. 57,9% afirmaram conversar sobre as propagandas vistas com 

familiares (36,8%), amigos (26,3%), colegas de trabalho (26,3%) e colegas de escola (10,5%).  

A maioria, 97,4%, tem o hábito de ir ao shopping para ir ao cinema (34,4%), comprar algo 

para si (25%), para almoçar, lanchar ou juntar (21,9%), para passear (15,6%) e para comprar algo 

para outra pessoa (3,1%), como vemos na figura 32: 

 

25,0%

3,1%

15,6%

34,4%

21,9%

Compra a lgo para  você

Compra algo para  outra pessoa

Só passeia

Vai ao cinema

Lancha / a lmoça / janta

 
Figura 32: Motivações para ir ao shopping 
Fonte: Estudantes do EJA Pinheiros 

 

Quando questionados sobre os itens sem os quais não poderiam viver bem, os resultados, de 

acordo com a figura 33, foram: 

 

Frequência % 

Celular 10,5 

Televisão 9,5 

Música 9,5 

Livros 8,4 

Internet 8,4 

Esporte 8,4 

Computador 7,4 

Compras de roupas e acessórios 6,3 

Aluguel/download de filmes 4,2 

Salão de beleza 4,2 

Shows 3,2 

Viagens 3,2 

Restaurantes/lanchonetes 3,2 
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Cinema 3,2 

Revistas 2,1 

Curso de idiomas 2,1 

Doação para entidades 2,1 

Figura 33: Itens sem os quais não se pode viver bem 
Fonte: Estudantes do EJA Pinheiros 

 

Ao finalizarmos o questionário, solicitamos aos participantes que definissem com uma 

palavra televisão, entretenimento, consumo e telenovela. Como respostas, de acordo com a figura 34, 

obtivemos: 

 

Televisão Entretenimento Consumo Telenovela 

“Pavo” “música” “bebidas” “chato” 

“adoro” “shows” “nem sempre bom” “ótimas” 

“novelas” “passeio” “economia” “conhecimento e passa tempo” 

“jornal” “desenho animado” “comida” “Globo” 

“filmes” “de vez em quando” “depende do que” “ilusões” 

“influenciadora” “Passeios” “sem bebida alcoólica” “ajuda a formar adolecente rebelde em 

adulto violento e s/ escrúpulos” 

“filme” “conhecimento” “sempre” “jamais” 

“mais prejudica do que 

ajuda” 

“poucos tem” “só o necessário” “fuga” 

“nunca” “necessário”. “desperdício” “adoro” 

“fraca”  “bom” “ilusão” 

“barulho”  “muito” “odeio” 

“adoro”    

“desnecessário”    

Figura 34: Definições de televisão, entretenimento, consumo e telenovela 
Fonte: Estudantes do EJA Pinheiros 

 

 Para televisão, vemos a polaridade entre ser adorada e desnecessária, mas observamos 

também a citação de produtos culturais como novelas, jornais e filmes. Em entretenimento, também 

aparecem produtos culturais como música, show, desenho animado. Embora “necessário”, “poucos 

têm” entretenimento, revelaram-nos os participantes. Outro aspecto que nos chamou atenção foi a 

colocação de “conhecimento” articulado a entretenimento. Quando falam em consumo, alguns o 

atrelam a bebidas alcoólicas. Outros tangenciam comida, economia, o necessário. Outros falam em 
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“bom”, “muito” e “desperdício”. Referente à telenovela, encontramos a menção à “Globo” e 

comentários que a colocam como uma opção de “fuga”, outros como uma opção de obter 

“conhecimento” e para “passar o tempo”. Foi revelada, ainda, a crença de que as telenovelas 

influenciam o comportamento: “ajuda a formar a dolecente rebelde em adulto violento e s/ 

escrúpulos”. 

 

4.1.3 Etapa quantitativa: uma comparação entre o CIEJA Butantã e o EJA Pinheiros 

Pouco mais de sete quilômetros separam o CIEJA Butantã do EJA Pinheiros. Mas, como nos 

diz Martín-Barbero (2009, p. 291)296, há realidades distintas passíveis de serem descortinadas pelos 

relatos que passam por dentro dos bairros. Antes de avançarmos para a etapa qualitativa, julgamos, 

portanto, salutar o destaque de alguns pontos revelados distintos e outros convergentes na aplicação 

do questionário de Mapa de Consumo Cultural entre as duas escolas.  

As mulheres são maioria nas duas salas pesquisadas, mas há uma distância entre as faixas 

etárias dos pesquisados. No CIEJA Butantã notamos concentração de estudantes nas faixas de 18 a 

25 anos (25%) e de 51 a 60 anos (31,3%). No EJA Pinheiros os estudantes são mais jovens e 

encontram-se distribuídos entre 18 e 40 anos (85%), como nos demonstra a figura 35 a seguir:  

 

Faixa etária CIEJA Butantã EJA Pinheiros 

Até 17 anos 6,3% - 

18 a 25 anos 25% 20% 

26 a 30 anos - 15% 

31 a 35 anos  6,3% 35% 

36 a 40 anos 12,5% 15% 

41 a 45 anos 6,3% 5% 

46 a 50 anos 12,5% 5% 

51 a 60 anos 31,3% 5% 

                                                
296 MARTÍN-BARBERO, Jesús. Dos meios às mediações: comunicação, cultura e hegemonia. 6. ed. Rio de Janeiro: Ed. da 

UFRJ, 2009. 
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Figura 35: Distribuição por faixa etária dos estudantes pesquisados 
Fonte: Estudantes do CIEJA – Butantã e EJA Pinheiros 

 

Quanto à renda familiar média, a figura 36 a seguir nos evidencia valores mais altos entre os 

estudantes do EJA Pinheiros: 

 

Faixas de renda CIEJA Butantã EJA Pinheiros 

Até dois salários mínimos 62,5% 30% 

Entre três e quatro salários mínimos 25% 35% 

Entre cinco e dez salários mínimos 12,5% 15% 

Entre onze e vinte salários mínimos - 10% 

Acima de vinte salários - 5% 

Figura 36: Renda familiar média dos estudantes 
Fonte: Estudantes do CIEJA – Butantã e EJA Pinheiros 

 

Quanto à televisão, o hábito de vê-la apresenta-se como recorrente e diário entre os dois 

grupos pesquisados. Contudo, chamamos a atenção para o fato de no EJA Pinheiros praticamente 

metade (45%) estudantes possuir tevê por assinatura. Como decorrência, apesar de a Rede Globo, 

canal aberto, ser mencionado como mais assistido pelos estudantes das duas escolas, notamos a 

menção de preferência por certos canais fechados. Enquanto entre os alunos do CIEJA Butantã são 

mencionados apenas o NatGeo e o TNT, os estudantes do EJA Pinheiros nos trazem outros canais 

como o Discovery, o History Channel, o Universal Channel e também o TNT. A maioria dos dois 

colégios afirma assistir mais aos telejornais e às novelas, mas, comparativamente, percebemos entre 

os estudantes do EJA Pinheiros certa ascendência pela preferência por desenhos, filmes, esportes e 

seriados, como a figura 37 a seguir nos demonstra: 

4,2%

8,3%

8,3%

4,2%

50,0%

20,8%

4,2%

9,1%

6,1%

15,2%

18,2%

33,3%

12,1%

6,1%

Desenho

Entretenimento

Filmes

Esporte

Jornal

Novela

Seriados

EJA Pinheiros

CIEJA Butantã
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 Figura 37: Programas a que os estudantes mais assistem 
   Fonte: Estudantes do CIEJA – Butantã e EJA Pinheiros 

Também percebemos diferenças entre os estudantes quanto ao horário em que mais assistem 

à tevê. Os estudantes do CIEJA Butantã optam principalmente pelos horários da manhã e da noite 

enquanto os alunos do EJA Pinheiros pela noite e madrugada. Quanto ao lugar da casa em que mais 

assistem à tevê, destacaram-se entre os dois grupos a sala e o quarto. Os dois grupos também 

revelaram conversar com parentes, amigos e colegas de trabalho sobre a que assistem na tevê. Os 

estudantes também sinalizaram realizar outras atividades enquanto assistem à tevê, mas enquanto no 

CIEJA Butantã os alunos costumam desenvolver mais atividades domésticas (como fazer o jantar, 

lavar louça ou mesmo cuidar de animais de estimação), no EJA Pinheiros percebemos a menção do 

hábito de enviar e de checar e-mails e navegar pela Internet. Para os dois grupos o hábito de assistir à 

televisão atrela-se principalmente à necessidade de informar-se, além de ser uma maneira de passar o 

tempo e de diversão.  

Assistir à novela apresentou-se mais recorrente entre os estudantes do CIEJA Butantã, mas a 

maioria das duas escolas concorda que as tramas influenciam no comportamento das pessoas. Esta 

influência, de acordo com os estudantes, passa pelos bordões e jeito de falar; pela informação e 

orientação sobre certas questões como, por exemplo, as drogas; pela proximidade de personagens à 

vida daqueles que assistem a ela, o que gera identificação; pela sintonia com as questões de nosso 

cotidiano; pelo exemplo negativo; pela moda; pela capacidade de motivar traições; por estimular 

negativamente os adolescentes. A seguir, mostramos na figura 38 algumas das falas dos estudantes 

que nos sinalizam tais percepções: 

 

CIEJA Butantã EJA Pinheiros 

“Eu acho que tudo que se informe de maneira educacional 

e bom para orienta e informar”  

“Sim quando fala de assuntos como drogas e outros 

assuntos importantes” 

“Sim porque as pessoas fala muito ter algum da novela que 

a condicem na vida elas” 

“Meu subrinho assistil um filme de bangue bangua eles 

estava com armas atirando. Ele falou para o pai dele, que 

quando ele crescesse ele ia ser como aqueles homem, não 

teve jeito. Hoje ele e ladrão”  

“Influenciam sim, caso como bordões acabam se inserindo 

no cotidiano das pessoas” 

“meus amigos peragam algumas girias usadas nos 

capítulos” 

“Influencia porque a novela na verdade o que ela passa é 

uma certa realidade que acontece no cotidiano” 

 “Negativa, pois (...) misturando, irreal com a vida real” 

“...as pessoas acabam se identificando as histórias em 

algum momento da vida ou sua ou de alguém próximo. 

Por exemplo a violencia doméstica que estar no ar agora”
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“As novelas partiu da rede Globo que eu confesso foi 

mulheres que trai o marido homens que roubam. isso tudo 

incina as pessoas praticar” 

  

“ um simples exemplo são as pessoas se vestirem a moda 

vamo dizer”   

Figura 38: Discursos dos estudantes sobre a capacidade de influência da telenovela 
Fonte: Estudantes do CIEJA – Butantã e EJA Pinheiros 

 

Sobre a novela Passione, praticamente metade dos estudantes das duas escolas afirmaram ter 

acompanhado e uma minoria disse ter buscado informações sobre a novela no site oficial da trama, 

em revistas e jornais. Entre todos os participantes, apenas dois, um de cada escola, afirmaram ter 

postado comentários sobre a novela, sendo um feito em rede social e outro na página oficial de 

Passione. Ao perguntarmos especificamente sobre a personagem Clô, as respostas tangenciaram 

principalmente pela adjetivação: alegre, fantástica, muito louca, legal, excêntrica, sonhadora, 

engraçada, autêntica. Mas também destacamos o comentário de um estudante que revelou ter inveja 

da personagem e de outro que vibrou quando ela se tornou a rainha da reciclagem.  

Os estudantes têm o hábito de ouvir rádio e a maioria o faz diariamente e de casa. Mas, 

diferentemente dos discentes do EJA Pinheiros, a posse de equipamentos como diskman, walkman ou 

mp3 player não é realidade para a maior parte dos alunos do CIEJA Butantã. Comprar CDs e DVDs é 

recorrente à maioria dos estudantes do EJA Pinheiros e a praticamente metade dos alunos do CIEJA 

Butantã.  

O acesso à Internet também nos sinaliza diferenças. Enquanto a maioria (68,8%) de 

estudantes do CIEJA Butantã tem acesso à rede, no EJA Pinheiros este número beira quase a 

totalidade (95%). A realidade de acesso à Internet é distinta. Os estudantes do EJA Pinheiros têm 

acesso à Internet principalmente de casa e os alunos do CIEJA Butantã revelaram depender da escola, 

do trabalho e de LAN297 houses (estabelecimentos comerciais que, mediante pagamento 

proporcional ao tempo de uso, disponibilizam computadores com acesso à Internet, programas e 

jogos; sendo parte significativa do processo de inclusão digital no Brasil)298. Quase a totalidade dos 

estudantes do EJA Pinheiros (90%) tem conta de e-mail, o que para, para os estudantes do CIEJA 

Butantã, concretiza-se apenas para a metade dos pesquisados. Fazer parte de redes sociais é comum a 

70% dos estudantes do EJA Pinheiros e 50% dos alunos do CIEJA Butantã e entre as redes que mais 

gostam de participar destacam-se o Orkut entre os alunos do CIEJA Butantã (77%) e o Facebook 

                                                
297 LAN: Local Area Network ou rede local de computadores.  
298 LAN HOUSE. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/LAN_house>. Acesso em: 7 dez. 2011.  
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entre os discentes do EJA Pinheiros (37,5%). O tempo de navegação na Internet para a maioria dos 

estudantes das duas escolas é de menos de 1 hora, mas entre os estudantes do EJA Pinheiros notamos 

a permanência na rede por mais de 3 horas para 20%. Apenas um estudante do EJA Pinheiros afirmou 

possuir um Blog, no qual fala sobre esportes.  

No consumo de revistas também percebemos diferenças entre as duas escolas. Metade dos 

estudantes do CIEJA Butantã lê revistas e a frequência de leitura é rara. 90% dos estudantes do EJA 

Pinheiros declaram-se leitores semanais (38,9%) e mensais (27,8%). Entre as revistas mais lidas, de 

um lado, no CIEJA Butantã, estão as religiosas (Despertai e Sentinela), de celebridades (Caras), de 

novelas e de histórias em quadrinhos; de outro, no EJA Pinheiros há as de celebridades e de fofocas 

(Caras, Contigo, Hola), as revistas semanais (Veja e Época), as masculinas (Playboy), as automotivas 

(Quatro Rodas), as de alimentação (Gourmet), as de novelas, as de receitas, as de música.  

Os jornais são consumidos por 56,3% dos estudantes do CIEJA Butantã, com uma frequência 

rara (72,7%) e entre os títulos lidos destacam-se consideravelmente os de circulação gratuita (Metro 

e Metro News). Entre os estudantes do EJA Pinheiros a leitura de jornais é fato para 85%, sendo um 

hábito diário para 52,9%. Nos títulos mais lidos, entre esses alunos, encontramos os jornais Folha de 

S. Paulo e o Estadão. Entre as últimas matérias lidas os alunos do CIEJA Butantã mencionaram as de 

questões políticas (o escândalo de Palocci), as esportivas, as policiais (morte do estudante da USP). 

No EJA Pinheiros tivemos menção a matérias voltadas à política (queda de ministro, reunião do G20, 

acordo entre o PT e Marta Suplicy, corrupção do ministro dos esportes), à educação (questões 

anuladas do Enem), ao social (violência no trânsito, a corrupção policial, a falta de remédios para o 

tratamento do câncer no sistema público de saúde), ao esporte e ao ambiente internacional 

(terremoto na Turquia). 

A leitura de livros não se confirmou como um hábito para a maior parte dos estudantes do 

CIEJA Butantã (75%). Entre os 25% que afirmaram estar lendo algum título, cristalizaram-se os 

religiosos e de autoajuda e o número de obras lidas ao ano para estes respondentes passava de 10 

(85,7%). No EJA Pinheiros 60% confirmaram estar lendo algum título. Embora entre estes 

estudantes também se destaquem os temas religiosos e de autoajuda, percebemos um 

despontamento de outras tendências como a literatura estrangeira (“A cabana”), administração (“A 

arte da guerra”) e as ciências sociais/sociologia (“Carandiru”). A média de livros para esses 

estudantes ficou distribuída entre as faixas: 1 a 2 títulos (22,2%); de 3 a 5 livros (33,3%); de 6 a 10 

(33,3%); e mais de 10 (11,1%).  
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O celular está presente na vida da maioria dos estudantes das duas escolas, mas o uso do 

celular se mostrou como meio para conversar, enviar de torpedos e mensagens, ouvir música. Mas 

não podemos deixar de mencionar o uso do aparelho para outras finalidades, como nos mostra a 

figura 39 a seguir: 

 
Figura 39: Usos do celular 
Fonte: Estudantes do CIEJA – Butantã e EJA Pinheiros 

 

Para saber sobre produtos que deseja comprar, a televisão, para os participantes, ainda é o 

principal veículo, mas a internet também desponta. Entre as motivações para a compra de um 

produto está, principalmente, o preço. Em segundo lugar, no CIEJA Butantã, o quesito promoção faz 

toda diferença; no EJA Pinheiros a marca toma este posto. Nos dois locais pesquisados, as 

propagandas que mais influenciam a decisão de compra são veiculadas na televisão, como nos 

evidencia a figura 40 a seguir: 

 

 Veículo CIEJA Butantã EJA Pinheiros 

Tevê 68,8% 66,7% 

Revistas - - 

Rádio - 4,2% 

Outros 6,3% - 

Outdoor (cartaz de rua) 6,3% - 

Novela 6,3% 12,5% 

Jornais 6,3% 4,2% 

Internet 6,3% 8,3% 

Folhetos distribuídos na rua - 4,2% 
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Figura 40: Locais em que aparecem as propagandas que mais influenciam o consumidor 
Fonte: Estudantes do CIEJA – Butantã e EJA Pinheiros 

 

Entre as campanhas mais lembradas, estão as de varejo (supermercados, lojas de móveis, 

posto de gasolina), as de bens de consumo (televisões de tela plana, móveis, eletrodomésticos, 

cervejas), as de personalidades (Gisele Bündchen) como a figura 41 a seguir mostra: 

 

CIEJA Butantã EJA Pinheiros 

 “...das casas bahia de guarda roupa” 

 “Promoção de eletrodomésticas”  

 “Um televisor de plasma”  

 “Extra”  

 “(comercial da casas bahia)” 

 “Propaganda da marca Nike” 

 “Ipiranga” 

 “Casas Bahia”   

 “Gisele quando baté o carro do marido, ela 

aparece de lagerie para contar p/ ele” 

 “da coca-cola”   

 “Supermercado Carrefour” 

 “Brahma, Vivo, Skol” 

 “Extra (Quarta-extra)”  

 “Cerveja”  

 “Casas Bahia, móveis” 

 “Do refrigerador "Electrolux"” 

 “Casas Bahia TV de LD”  

 “Nike”    

 “Ponto Frio TV de led zz” 

Figura 41: Campanhas lembradas pelos estudantes 
Fonte: Estudantes do CIEJA – Butantã e EJA Pinheiros 

 

Ir ao shopping faz parte do cotidiano da maioria dos estudantes das duas escolas. A principal 

motivação para ir ao shopping, para os estudantes do CIEJA Butantã, é comprar algo para si. Já para 

os alunos do EJA Pinheiros, ir ao cinema é o que os motiva, como a figura 42 a seguir demonstra: 

 

Motivação CIEJA Butantã EJA Pinheiros 

Compra algo para você 43,5% 25% 

Compra algo para outra pessoa 13% 3,1% 

Passeia 21,7% 15,6% 

Vai ao cinema 17,4% 34,4% 

Lancha / almoça / janta 4,3% 21,9% 

Figura 42: Motivação para ir ao shopping 
Fonte: Estudantes do CIEJA – Butantã e EJA Pinheiros 
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4.1.4 Clô entre estudantes do CIEJA Butantã: etapa qualitativa da pesquisa 

No mesmo dia em que aplicamos o questionário de Mapa de Consumo Cultural (MCC), nos 

apresentamos e explicamos muito brevemente aos participantes a próxima etapa do processo, o 

grupo de discussão, cuja realização ocorreu na semana seguinte, em 6 de junho de 2011. Para evitar 

ideias preestabelecidas (Tanaka e Melo, 2001)299, não nos prolongamos no esclarecimento sobre 

como seria o grupo de discussão e as temáticas a serem mobilizadas; e nos limitamos a dizer que o 

encontro consistiria em assistir a um vídeo com cenas de uma novela seguido de uma conversa sobre 

o material.   

A exibição do vídeo e o debate aconteceram em uma classe confortável do CIEJA Butantã. 

Havia uma televisão de LCD no alto de um canto da sala, os alunos ficaram dispostos em torno de 

duas mesas retangulares e o professor Miguel, cujo horário de aula havia nos cedido, pediu para ficar 

entre os estudantes. A organização do espaço procurou favorecer ao máximo a interação entre os 

estudantes e chegamos a oferecer pipoca como uma maneira de quebrar o gelo. Como pró-memória 

e para um registro fiel das falas dos estudantes, utilizamos uma filmadora doméstica e um gravador 

digital. Esclarecemos na ocasião que não havia respostas certas ou erradas às perguntas, que o 

objetivo era a participação de todos. As contribuições ali dadas e registradas seriam tratadas com 

respeito e confidencialidade, empregadas apenas em nossa pesquisa, sem identificação de pessoas. 

Também informamos que estávamos sozinhos para fazer as gravações das falas e, desta maneira, 

pedimos a contribuição de todos para que esperassem nossa aproximação para então fazerem seus 

comentários. Nesse clima, após a apresentação do DVD, o debate foi iniciado.  

Para procurar manter um clima favorável à discussão, evitamos interferências e restringimo-

nos a emendar algumas questões, dependendo da fala dos estudantes, para estimulá-los a dizer mais 

sobre seus pontos de vista e opiniões. Preparamos, de antemão, um roteiro de questões300 para 

conduzirmos o debate, mas reconhecemos que o fato de estarmos sozinhos dificultou nossa 

circulação pela sala, com a responsabilidade de ora registrar as imagens e o som e ora ir até nossa 

                                                
299 TANAKA, Oswaldo Y.; Melo, Cristina. Avaliação de programas de saúde do adolescente- um modo de fazer. São   

Paulo: Edusp, 2001. Disponível em: 
<http://www.adolec.br/bvs/adolec/P/textocompleto/adolescente/capitulo/cap01.htm>. Acesso em: 23 set. 2011. 

300 O roteiro de questões encontra-se no anexo G. 
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folha de anotações para selecionar questões e avançar o debate. Alguns participantes, tímidos quando 

da aplicação do questionário, surpreenderam-nos ao se envolver com o grupo de discussão301. Apenas 

um estudante praticamente não participou e permaneceu o tempo todo com o capuz de sua blusa 

cobrindo o seu rosto. Alguns estudantes satirizavam, dizendo que ele receava ser reconhecido. 

Depois de relermos o roteiro elaborado para a realização desse grupo de discussão e de 

ouvirmos repetidas vezes as falas registradas durante essa pesquisa qualitativa, para desenvolver a 

ADF nessa etapa, optamos pelo agrupamento de fragmentos dos discursos dos estudantes, de acordo 

com categorias temáticas identificadas tanto a partir de nossas questões, como das colocações dos 

estudantes. Entre as categorias temos: Endinheirados, e agora?; Entendendo de ser rico; Reis e rainhas do 

lixo; Lições de Clô; Clô: desejos de consumo; Clô pelos estudantes do CIEJA Butantã.  

Na primeira categoria temática – Endinheirados, e agora? –, pedimos aos alunos para 

imaginarem-se na condição de Clô, de ascensão social, e, depois de uma breve pausa, perguntamos: 

uma vez nessa nova condição, quais seriam as pessoas a inspirá-los? Na categoria – Entendendo de ser 

rico – procuramos identificar as ressignificações dos estudantes a partir dos discursos de Clô sobre 

riqueza. Na terceira categoria – Reis e rainhas do lixo –, objetivamos entender se os estudantes se 

importariam em serem reconhecidos como reis ou como rainhas do lixo. Em Lições de Clô, voltamos 

nosso olhar ao merchandising social de sustentabilidade ecológica protagonizado pelo núcleo de Clô. 

Na categoria Clô: desejos de consumo, intencionamos identificar se a personagem havia mobilizado 

desejos de consumo entre os estudantes. Por fim, na categoria Clô pelos estudantes do CIEJA, 

pedimos aos estudantes para descreverem as características principais de Clô para identificarmos 

como a concebiam a partir de suas ressignificações.  

 

4.1.4.1.  Categoria Endinheirados, e agora? 

Quando perguntamos aos estudantes quem seriam as pessoas a inspirá-los se, assim como 

Clô, tivessem ascensão social, objetivamos identificar se haveria entre o grupo um embasamento, tal 

qual emergiu no discurso da personagem da novela, de personalidades presentes na mídia. Mas, no 

discurso dos estudantes, a representação midiática de consumo toma segundo plano e despontam 

outros aspectos: 

                                                
301 A transcrição completa deste grupo de discussão, relembramos, encontra-se no anexo B. 
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Sujeito 1: Eu pensaria. Eu iria ser a mesma pessoa. Meus amigos iam continuar os 
mesmos que era, para mim não ia mudar. Eu ia ter uns amigos diferentes, mas 
meus amigos anterior continuava comigo [...] Aí eu ia ter uns amigos que eu já 
tinha e a pessoa vai ter mais através do conhecimento, com dinheiro ele vai 
conhecer outras pessoas. Através de um, vai conhecendo mais, mais e mais. Vai 
chegar um ponto que vai ficar famoso.  

Sujeito 2: Bom eu inspiraria, vamos supor... não mudaria meu jeito de vida, eu 
continuaria eu mesmo. Ia passear muito, ia curtir a vida com pessoas de um nível 
mais social alto. Era por aí, não ia mudar nada do meu roteiro. Ia ser eu mesmo! 
(...) Eu sou uma pessoa tranquilo. Pessoa que gosta do que é bom. Essa é a minha 
meta.  

Pesquisadora: E o que é bom para você? 

Sujeito 2: Ser amigos de todos, ser uma pessoa de caráter, isso é tudo para mim. 
Essa é vida que eu espero se um dia eu ser um milionário.  

Sujeito 3: Como eu gosto muito dos meus amigos e da minha família, eu gosto 
também do meu jeito de ser, eu acho que ia aproveitar muito isso. Eu acho que ia 
aproveitar assim, ficar mais com meus amigos, mais com minha família, as pessoas 
que eu gosto, eu ia procurar ficar sempre junto, jantar, essas coisas.  

Pesquisadora: Jantar? 

Sujeito 3: É. Tipo fazer um jantar na minha casa. Tipo, até fazer o aniversário do 
meu filho, não sei. Convidar meus amigos que eu gosto. Ficar num ambiente bem 
legal, espaçoso. Ficar próximo de quem eu mais gosto, aproveitar esse momento. 
Para ficar mais perto de quem eu gosto. Eu acho que seria legal... 

Sujeito 1: Eu acho legal uns jogadores de futebol que morava não sei aonde e 
sempre eles voltam lá para rever os amigos, né? Eu acho legal isso aí, se acontecer 
um dia de eles cair na estaca zero, tipo nada. Mas os caras, os amigos não vão ter o 
que falar dele. Falar que ele se refugiou e tal. Acho legal. 

 Percebemos no discurso do Sujeito 1 o embate entre continuar o mesmo e mudar. Entre ser 

“a mesma pessoa”, com os mesmos amigos e ter uns “amigos diferentes”. Também notamos o passar 

do discurso de primeira pessoa para terceira pessoa, como se a possibilidade de tornar-se um 

“endinheirado” fosse tomando distância: “e a pessoa vai ter mais através do conhecimento, com 

dinheiro ele vai conhecer outras pessoas”. Também há uma associação de dinheiro à fama “Vai 

chegar um ponto que vai ficar famoso”. E a representação midiática emergida é de jogadores de 

futebol, que não deixam de ter contato com suas comunidades de origem e amigos de outrora.  

O Sujeito 2, por sua vez, afirma não ter o desejo de mudar nada do seu “roteiro” e que 

continuaria a ser “uma pessoa tranqüila”, “que gosta do que é bom”, de “passear muito” e curtir a vida 

com pessoas de um nível mais social alto: “Era por aí, não ia mudar nada do meu roteiro. Ia ser eu 

mesmo! [...] Pessoa que gosta do que é bom. Essa é a minha meta”. O “que é bom”, para este sujeito, 

vincula-se à ideia de ser amigo de todos e de ter caráter.  
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Já o Sujeito 3 prioriza aproveitar a companhia de familiares e amigos – pessoas de quem gosta 

–, para partilhar situações como oferecimento um jantar em casa e a comemoração do aniversário de 

seu filho. Também notamos o desejo de ter um “um ambiente bem legal” e “espaçoso”. 

 

4.1.4.2.  Categoria Entendendo de ser rico 

Em nossa segunda pergunta Vocês acham que a Clô entende de ser rico? buscamos provocar 

uma discussão na qual aparecessem os elementos e modos de ser ligados à riqueza suscitados pela 

personagem Clô e quais as ressignificações feitas pelos estudantes. A primeira reação da turma à 

pergunta foi um sonoro riso coletivo e, a partir daí, vieram os comentários: 

Sujeito 3: Eu acho que ela é muito preocupada com a fama, com a beleza, com 
roupas, ela até se preocupa com o marido dela, em passear, ir num lugar legal, mas 
ela tá preocupada em ser famoso. 

Sujeito 4: E ela é brega também, né? Eu acredito que isso acontecem com muitas 
pessoas, que de repente ganha na loteria, assim. Fica meio exibido, deslumbrado, 
sem saber o que fazer com toda essa riqueza e as vezes até acaba chegando... 
perdendo tudo, por conta desse deslumbramento que não tem uma cabeça no 
lugar... 

Sujeito 3: Ela tem que saber de conhecer. De ter conhecimento de uma coisa que 
ela não sabia. Então o que ela queria mesmo era ser famosa e estar junto com as 
pessoas. Ela poderia pelo menos pensar assim, agora vamos obter conhecimento já 
que eu não tive essa chance. Aproveitar para conhecer mais, para quando acontecer 
de estar num lugar diferente, eu saber me comportar. Então ela não se preocupou 
com isso. Ela queria ser famosa.  

Sujeito 5: Ela é brega na maneira de se vestir. Ela era brega na maneira de falar, 
não sabia falar. Tanto que as amigas dela começaram  a conversar e ela não sabia o 
que as amigas estavam falando. Que ela é uma quase pobre. Ela é pobre, mas não 
aceitava ser pobre, então, era bem brega.  

Sujeito 4: Eu tenho uma conhecida que ela ganhou na loteria e ela morava em uma 
favela. Não sei se aqui no Pirajussara, por aí. E ela comprou uma casa aqui no 
Jardim Guedala bem grandona, sabe. Aí a primeira coisa que ela fez foi botar um 
segurança na porta. (risos).E eu achei isso muito brega![...] E ela anda assim que 
nem a Clô, né? Comprava jóias, correntes coisas bem chique, caríssimo mas só que 
não perde aquele pique de pobreza, né? Tenho até dó. 

Sujeito 6: Ela é uma pessoa totalmente deslumbrada, ela não tem.... a realidade 
para ela é muito deturpada na verdade. Não tem um ponto de vista assim do que é 
ser rico, do que não é ser rico. O que ela pode fazer, o que ela não pode. É como a 
maioria dos ricos. Eu com trabalho em prédio, sei como é essas coisas. O cara acha 
que tem dinheiro, pode tudo. Na verdade, as vezes não tem tanto dinheiro assim, 
mas acha que pode tudo. O cara que ficou rico ele não vai procurar ter acesso a 
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cultura diferentes, estudar um idioma diferente, não. Ele quer saber de comprar um 
carro bacana, entendeu? Colocar um Rolex no pulso de ouro, que custa lá uns 25 
paus, mas ele não sabe nada. Não sabe, entendeu? Vai chegar num restaurante, vai 
pedir uma comida que vai pagar caro para caramba e não sabe o que está comendo. 
É que nem eu falo: acho que é steak tartare carne moída com ovo cru. Pô, vai pagar 
300 paus para comer carne moída, meu amigo? Não dá né? 

 O sujeito 3 retoma a questão da fama (“ela até se preocupa com o marido dela, em passear, ir 

num lugar legal, mas ela tá preocupada em ser famoso”), somada agora à preocupação da personagem 

com a beleza e com roupas. Para ele, a personagem deveria voltar sua atenção ao conhecimento (“Ela 

tem que saber de conhecer”).  Riqueza e conhecimento parecem caminhar juntos. Mas ao falar da 

personagem ele parece falar de si: “Ela poderia pelo menos pensar assim, agora vamos obter 

conhecimento já que eu não tive essa chance. Aproveitar para conhecer mais, para quando acontecer de 

estar num lugar diferente, eu saber me comportar”. 

 A novela é concatenada ao cotidiano no discurso do Sujeito 4 quando traz o exemplo de 

uma conhecida, saída de uma favela na região do córrego Pirajussara para uma casa “bem grandona” 

no Jardim Guedala depois de ganhar na loteria. Mas a contratação de um segurança para ficar na 

porta da nova casa é entendida como brega por este sujeito. Para o sujeito 4, muitas pessoas ao 

ganhar na loteria ficam “sem saber o que fazer com toda essa riqueza”. A ganhadora da loteria 

“comprava jóias, correntes coisas bem chique, caríssimo, mas só que não perde aquele pique de pobreza, né”. 

A ganhadora da loteria, nova rica da vida real, aproxima-se de Clô, nova rica da teleficção, pela 

breguice para o sujeito 4 (“E ela anda assim que nem a Clô, né”). Adere-se ao brega a exibição e o 

deslumbramento, este último capaz de levar uma pessoa a perder tudo (“acaba... perdendo tudo, por 

conta desse deslumbramento que não tem uma cabeça no lugar”). 

O vestir e o falar de Clô foram interpretados como brega pelo sujeito 5 (“é brega na maneira 

de se vestir. Ela era brega na maneira de falar, não sabia falar”). Para este sujeito, ser brega é ser um 

“quase pobre”, isto é, aquele que não aceita sua condição de pobreza (“Ela é pobre, mas não aceitava 

ser pobre, então, era bem brega”). 

 Destacamos na fala do Sujeito 6 o discurso implícito de impunidade quando diz “o cara 

acha que tem dinheiro, pode tudo”. Para ele, Clô é uma “deslumbrada” e não se preocupa em tomar 

contato com “culturas diferentes” e a “estudar idioma”, como exemplificado pelo Sujeito 6. O saber e 

o conhecimento, notamos aqui, é novamente atrelado ao dinheiro e, mais, priorizado. Hoje, de 

acordo com o sujeito 6, os ricos ou mesmo aqueles que não têm tanto dinheiro assim se preocupam 

em ostentar um rolex de R$ 25 mil e chegam a pagar caro por aquilo que sequer conhecem: “É que 
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nem eu falo: acho que é steak tartare carne moída com ovo cru. Pô, vai pagar 300 paus para comer carne 

moída, meu amigo? Não dá né?” 

 

4.1.4.3.  Categoria Reis e Rainhas do lixo 

Esta categoria procura entender se os estudantes se importariam em ser reconhecidos como 

reis ou como rainhas do lixo, título que incomodou Clô por muitos capítulos. Como resultado, 

tivemos os seguintes comentários: 

Sujeito 6: Eu acho que é um preconceito que não tem nada a ver. Se você 
conseguir seu dinheiro de forma honesta. O que já é difícil em um país que nem o 
nosso em que os ricos que estão aí são corruptos, não pagam imposto o que é 
verdade. A gente não tem acesso a este tipo de informação, mas a grande maioria 
não paga imposto que nem a gente é descontado em folha, a senhora, o professor 
ali, todo mundo que esta aí, todo mundo é descontado em folha. Este ano, cinco 
meses que a gente vai ganhar vai pro governo e eles conseguem desviar, então eu 
acho que você trabalhando honestamente. Você ficou rico... Por que você não 
pode ficar rico num país que nem o nosso? Só por que ganha 12 mil? A maioria é 
miserável. Não é por aí. Se o cara consegue honestamente, ele está gerando 
emprego, está gerando renda, pô maravilha. Melhor que ele ficar explorando 
dinheiro na bolsa.  

Sujeito 3: Eu acho que seria um orgulho. Pessoa ser pobre e virar do lixo como 
rainha. Acho que seria um orgulho muito grande. 

Sujeito 4: Acho que foi uma cópia que eles tiraram da Rainha da Sucata né? Foi 
quase a mesma coisa [...] Eu até assisti e achei que foi uma cópia. Foi a novela 
inteira baseada na sucata. Eu lembro que ela, por ser rainha da sucata, ela não era 
muito aceita na sociedade, ela tinha dinheiro, era rica, mas também usava as roupas 
do tipo brega, falava alto e tal. Ela não era muito aceita no meio da sociedade.  

Sujeito 1: Ela não gostava de ser chamada de Rainha da Sucata, mas ela esbanjava 
em cima do quanto que ganhava com a reciclagem, né? É shopping, ia para todos 
os lugar, tipo gastando o dinheiro que era da reciclagem, que vinha de lá.  

 Para o Sujeito 6 trata-se de preconceito entender “rei e rainha do lixo” como pejorativo. O 

importante, destaca ele, é conseguir dinheiro de maneira honesta, gerando emprego e renda e não, 

como exemplificou, especulando a bolsa de valores. Há uma generalização quando diz “que os ricos 

que estão aí são corruptos” e a maioria também é sonegadora. Os impostos – equivalentes de cinco 

meses de trabalho neste ano –, estão reservados aos assalariados. O Sujeito 6 também coloca uma 

cifra, R$ 12 mil, a partir da qual pode-se considerar-se rico. 

 Outro participante, o Sujeito 3, entende ser motivo de grande orgulho alguém deixar de ser 

pobre tornando-se rainha do lixo. Já o Sujeito 3 chamou atenção o processo parafrásico característico 
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às novelas (ORLANDI, 2009, p. 36-38)302: “Acho que foi uma cópia que eles tiraram da Rainha da 

Sucata né”. A novela Rainha da Sucata, também de Silvio de Abreu, foi produzida e veiculada pela 

Rede Globo nos anos 1990. A Rainha da Sucata era Maria do Carmo, interpretada por Regina 

Duarte, dona de um ferro velho na cidade de São Paulo. A “novela inteira baseada na sucata. Eu lembro 

que ela, por ser rainha da sucata, ela não era muito aceita na sociedade, ela tinha dinheiro, era rica, mas 

também usava as roupas do tipo brega, falava alto e tal”, compara o Sujeito 4. 

 O Sujeito 1 evoca o paradoxo de Clô, que pode não gostar do apelido, mas não deixa de 

esbanjar com dinheiro proveniente do lixo, da reciclagem:  “esbanjava em cima do quanto que ganhava 

com a reciclagem, né? É shopping, ia para todos os lugar, tipo gastando o dinheiro que era da reciclagem”.  

 

4.1.4.4.  Categoria Lições de Clô 

Como um dos propósitos do núcleo de Clô foi o merchandising social voltado à 

sustentabilidade ecológica, questionamos os estudantes se a personagem havia ensinado algo a eles e 

obtivemos os seguintes comentários: 

Sujeito 9: Não, para mim não. Para você ensina? (aponta para uma mulher de 
blusa rosa ao canto, que afirma que não com a cabeça).  

Sujeito 5: Mulher, ela ensinou sobre a reciclagem, né? Reciclar é vida (...) 

Sujeito 5: Ela também ensinou que o dinheiro não é tudo, o importante é ter 
alguém do lado que ela ama de verdade, que era o marido dela. Ela reconheceu que 
estava errada e aí... Deixou o marido dela e se arrependeu porque ela só estava 
olhando para a fama e para as belezas, a riqueza. Esqueceu do esposo. Daí no final 
ela reconheceu.  

Professor: Mas o que eles (apontou para dois senhores) falaram, as primeiras falas 
deles é muito importante, que mesmo sendo rico a gente não ia perder a questão 
dos amigos né? Então mesmo se você, por exemplo, perdesse tudo, você voltaria 
para quem? Voltaria para seu amigos. Ou seja, manter aquilo era muito importante 
né? Eu acho que isso aí foi uma mensagem também que ela não queria ver aquela 
gentinha né? Naquele bairro, mas no fundo era aquilo ali que fazia parte da vida 
dela.  

Sujeito 1: Eu acho legal uns jogadores de futebol que morava não sei aonde e 
sempre eles voltam lá para rever os amigos, né? Eu acho legal isso aí, se acontecer 
um dia de eles cair na estaca zero, tipo nada. Mas os caras, os amigos não vão ter o 
falar dele. Falar que ele se refugiou e tal. Acho legal. 

                                                
302 ORLANDI, Eni P. Análise de Discurso: princípios e procedimentos. São Paulo: Pontes, 2009. p. 36-38. 
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Alguns estudantes sinalizaram não ter aprendido nada com a personagem, como verbalizado 

pelo Sujeito 9 ou por outros alunos que gesticularam negativamente. Mas a questão ambiental foi 

trazida pelo Sujeito 5 ao vincular a “reciclagem” com “vida”, como proposto na campanha 

protagonizada por Clô no enredo. Também foi trazida a percepção de que “dinheiro não é tudo”, o 

mais importante é ter ao lado alguém que se ama. Houve nesta etapa a interferência do professor, que 

retomou comentários feitos ainda no início do grupo de discussão por dois estudantes. Apoiado na 

contraposição do exemplo de Clô que queria distância da “gentinha” de seu antigo bairro, o professor 

trouxe como lição a importância de se manter os amigos para ter um lugar de regresso caso tudo dê 

errado: “se você, por exemplo, perdesse tudo, você voltaria para quem? Voltaria para seu amigos. Ou seja, 

manter aquilo era muito importante né?”. O Sujeito 1 corrobora a percepção do professor com a 

atitude de alguns jogadores de futebol que não deixam de estar em contato com amigos e a 

comunidade de origem: “se acontecer um dia de eles cair na estaca zero, tipo nada. Mas os caras, os 

amigos não vão ter o falar dele”. 

 

4.1.4.5.  Categoria Clô: desejos de consumo 

 Nesta categoria procuramos investigar quais desejos de consumo a personagem Clô havia 

mobilizado entre os estudantes: 

Professor: Na verdade também, ela tem um sonho de todo mundo, né cara? 
Quem é que não quer ter uma vida legal, né? Uma vida boa. Como ela falou lá 
(aponta para o fundo da sala). Eu acho que é legal, se a gente tivesse uma vida 
financeiramente melhor, você estaria o que? Com seus parentes né? Você teria 
mais condições de ficar com quem você mais gosta né? Agora, nós que trabalha, os 
nossos filhos a gente não vê eles crescer. A gente sai de manhã e volta a noite e os 
bichinhos estão lá, crescendo e tal, né? Não curte muito. Meu filho está com 14 
anos, então a gente senta, conversa e tal. Mas quando era pequeninho, você não vê 
o cara crescer, não dá.  

Sujeito 3: Acho que tem um momento, né? ter condição de ficar perto (...) Para 
fazer uma boa festa, para curtir os amigos que gosta, acho que tem que envolver. 
Curtir com seus filhos, com sua família, os parentes,os amigos, fazer uma festa para 
todo mundo junto.  

Sujeito 6:  Ah, uma casa no Jardim América, sem dúvida. Uma casa com aquela 
piscina. Se eu pudesse e o dinheiro desse, né? Sem dúvida. Nem que fosse para 
você alugar para um final de semana, mas... Não digo para morar porque é meio do 
nada, você não tem nada próximo ali, eu sei como é aquela região, você não tem 
nada bem próximo. Não é igual você morar no Jardim Paulistano. Você tem tudo 
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no Jardim Paulistano. Já no Jardim América você não tem. Não tem tanta gente na 
rua. É um lugar que é perigoso de assalto, você não pode ficar, mas a piscina 
agradou né?  

Sujeito 3: Eu fiquei com vontade de sair para comprar roupa com aquela facilidade 
que ela saia de comprar tudo, escolher tudo. Não no estilo dela, mas aquela 
facilidade que ela saia para comprar, eu gostaria (...) Ah, um estilo mais simples, 
roupa básica, sei lá. 

Sujeito 8: Roupa. 

Sujeito 6: Roupa é bacana, hein? Terno Giorgio Armani, sapato maneiro, um 
relógio de 20 mil no pulso.  Chegar de Mercedes ou Audi TT que é mais legal. Não 
vamos falar, “Ah, dinheiro não traz felicidade”, então me dá o seu e vai viver sem. A 
verdade é essa. Dá o teu dinheiro e vai viver sem. Aí você vai ver. Trabalhar todo 
arreado, chegar de manhã, que nem eu, saindo daqui to indo trabalhar, ai você vai 
ver o que é difícil. Meu patrão tem mania: “Dinheiro não traz felicidade”, olhei para 
ele e disse, me dá o teu. Se não está dando felicidade para você, dá para mim que 
quem sabe não vai me deixar feliz, talvez você não sabe viver com ele. Dá ele para 
mim, aí ele dá risada. 

Sujeito 10: Eu aquela casa e conforto.  

Sujieto 8:  Ah, nos melhores lugares, melhor butique.  

Sujeito 6: Daslu... (risos). Vai a lá, a camisa chega custando 10 dólares, você vai 
pagar 300.  

Sujeito 8: Muita bolsa. (risos) 

Sujeito 6: Louis Vuitton, é claro.  

Sujeito 4: Eu sinceramente nada. Estou satisfeita com tudo que eu tenho. 
Consegui com muita luta, com muita dificuldade, mas para mim está muito bom. 
Não tenho mais desejo nenhum. Se continuar assim, está muito bom.  

Sujeito 3: Uma coisa que eu achei legal é a decoração na casa dela.  Se eu tivesse 
aquele casa e dinheiro para decorar aquela casa, não com aquele estilo dela. Gosto 
de decorar com móvel, essas coisas. Adoro. Se eu pudesse decorar uma casa, tivesse 
dinheiro para decorar uma casa daquela, eu ia ficar muito feliz (...) Tipo, adoro 
aqueles móvel da Rebouças, da móveis (confuso). Então eu ia comprar tudo de 
melhor.  

 O professor coloca Clô como porta-voz dos sonhos de todos, de uma “vida legal”, 

“financeiramente melhor” para estar com “seus parentes”, com aqueles que “mais gosta”. Ao afirmar 

este desejo colocado como coletivo, acaba por expor sua frustração por não ter acompanhado o 

crescimento do filho e a sua vontade de estar ao lado dele. 

 O sujeito 3, como já havia exposto em outro momento, ratificou seu desejo de ficar perto 

daqueles de quem gosta e de “fazer uma boa festa [...] pra todo mundo junto”. Também evidenciou 

sua vontade de ter condições para comprar roupas com a facilidade mostrada pela personagem. A 
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decoração da casa de Clô também lhe chamou a atenção. Não copiaria o estilo da personagem, mas se 

pudesse e tivesse dinheiro ficaria feliz em decorar uma casa como aquela com móveis da “Rebouças”.  

Para o Sujeito 6 a vontade é de, primeiro, ter uma casa no Jardim América com piscina, 

como a personagem. Mas, depois, revela sua preferência por outro bairro de São Paulo, o Jardim 

Paulistano, por que há “tudo no Jardim Paulistano”. Outros desejos de consumo despontam, como o 

terno da marca Giorgio Armani, o “sapato maneiro”, o “relógio de 20 mil no pulso”, chegar a lugares 

“de Mercedes ou Audi TT”. O Sujeito 6 coloca por terra a expressão “dinheiro não traz felicidade”: 

“Meu patrão tem mania: ‘Dinheiro não traz felicidade’, olhei para ele e disse, me dá o teu. Se não está 

dando felicidade para você, dá para mim que quem sabe não vai me deixar feliz”. 

 

4.1.4.6.  Categoria Clô pelos estudantes do CIEJA Butantã 

 Perto de finalizar o grupo de discussão pedimos aos estudantes para descreverem as 

características principais de Clô como o objetivo de delinear a personagem de acordo com suas 

ressignificações. Para eles, Clô era uma “nortista”, do “Maranhão”, trazia “aquela imagem que o 

pessoal gosta. O bumba-meu-boi, essas coisas”. Clô era “simpática, alegre, gosta de bastante brilho” e 

“mucha luz” (Sujeito 2), era “ingênua” (Sujeito 3), era espontânea por que dizia o que pensava 

(Sujeito 12), tinha “força de vontade” (Sujeito 5) e quando queria algo lutava “pra conseguir o que 

queria” (Sujeito 14), tinha jeito meio de “periferia”, do “povão” (Sujeito 13), era “metida” (Sujeito 

9), “queria ser chique, mas de chique não tinha muita coisa” (Sujeito 7),  era uma “favelada” (Sujeito 

11), “alienada” e pensava que “o mundo girava em torno dela”, “não conquistou nada”, pois “quem 

conquistava era o marido dela”, “tinha vergonha de ser rainha do lixo”, “tinha vergonha de onde vinha 

o dinheiro, mas não tinha vergonha de chegar lá e gastar o dinheiro”.  

Clô foi trazida e comparada ao cotidiano do Sujeito 4: 

Sujeito 4: Então, eu tenho amiga assim meio parecida com a Clô. Eu acho assim, 
que a Clô, ela é bem positiva. Bem positiva em tudo. Então por mais que ela tenha 
assim,... Eu penso assim, comparando com essa minha amiga, se ela tem algum 
problema, ela dá a volta por cima e vai. Então ela é uma pessoa assim, bem positiva, 
alegre, decidida, sabe, resolvida. Da maneira dela, mas uma pessoa assim que não 
se intimida por nada, sabe? Ela sempre tá indo em frente nos objetivos dela. 

Mas, para o sujeito 5, o Seu Fortunato era quem se parecia com os estudantes e aspectos de 

alteridade e de identidade emergiram: “Quem parece com a gente é aquele tio dela, lá. Ele tem tudo a 



 

 

162

ver com a gente.” “É o tio do marido dela” (Sujeito 1), que “gostava da cerveja, do 

churrasco...”(Sujeito 5), “do pagode...” (Sujeito 1), “convidava todo mundo...” (Sujeito 11). “Eu acho 

que a única coisa que parece, pelo menos comigo, é a vontade de comprar. Eu gosto de comprar” 

(Sujeito 3). "Eu adoro comprar. Roupa principalmente. Agora, o resto não parece com ninguém. Não 

parece com ninguém aqui” (Sujeito 2). “Eu vou concordar com a colega lá. Só em comprar mesmo. 

Comprar quem não gosta? Muitas bolsas, sapato, só falta ter, né? Mas não temos, então tem que ir 

devagar” (Sujeito 7). 

 

4.1.5 EJA Pinheiros e a personagem Clô: etapa qualitativa 

A etapa qualitativa foi realizada no EJA Pinheiros em 10 de novembro de 2011, uma semana 

depois da aplicação do Mapa de Consumo Cultural (MCC), no amplo anfiteatro da instituição. 

Colocamos uma tevê e um aparelho de DVD cedidos pela escola ao centro do anfiteatro e 

organizamos cadeiras em semicírculo. Naquele dia contamos com a ajuda de um amigo para fazer as 

gravações de áudio, o que possibilitou nossa concentração na dinâmica do grupo de discussão. No 

mais, procuramos seguir os mesmos passos e cuidados da etapa qualitativa realizada no CIEJA 

Butantã. Quando os estudantes chegaram, retomamos a breve explicação sobre o grupo focal dada 

dias antes quando da aplicação do MCC, ocasião na qual informamos que seria assistido um DVD 

com cenas de uma personagem de novela e, na sequência, haveria uma conversa sobre o material.  

Depois da exibição do vídeo, como havia aniversariantes naquela semana, oferecemos um 

bolo para quebrar o gelo. Enquanto isso os alunos, por sugestão do Prof. Isaac, se organizaram em um 

grande círculo, facilitando muito o nosso trânsito entre os estudantes. Todas as falas foram gravadas, 

tal qual no CIEJA Butantã, com uma filmadora doméstica e um gravador digital. Antes do início das 

discussões reforçamos que as contribuições oriundas daquele grupo seriam tratadas com 

confidencialidade e utilizadas em nossa dissertação de mestrado, sem a identificação de qualquer 

pessoa. Durante o debate, procuramos seguir o roteiro de questões e procuramos evitar interferências 

para emergirem as opiniões dos participantes.  
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A classe participou ativamente e, após a transcrição das falas303, nossa opção foi de, a exemplo 

do realizado com o material do CIEJA Butantã, desenvolver a ADF a partir de agrupamentos dos 

discursos dos estudantes, seguindo as categorias temáticas Endinheirados, e agora?; Entendendo de ser 

rico; Reis e rainhas do lixo; Lições de Clô; Clô: desejos de consumo; Clô pelos estudantes do EJA Pinheiros. 

Essas categorias são resultantes tanto do nosso roteiro de questões como dos discursos dos alunos, 

como já explicado e detalhado no tópico anterior.  

 

4.1.5.1 Categoria Endinheirados, e agora? 

Iniciamos o grupo de discussão com a pergunta Queria saber se vocês estivessem na condição de 

Clô – ou seja, tivessem ficado muito, mas muito ricos –, O que fariam? Como respostas obtivemos:  

Sujeito 1: O que eu faria? Primeiro eu montaria uma fundação (...) Uma fundação 
a nível assistencialista à idosos, crianças. Com todos os aparatos, mas bem-
equipada, com pessoal de altíssimo nível, entendeu? E procuraria também ajudar 
em nível de comunidade. Que eu tenho muita participação em comunidade, na 
favela, esse tipo de coisa. Então, eu me preocuparia em fazer esse tipo de coisa 
também, ajudar as pessoas financeiramente ou através de colocação, emprego, esse 
tipo de coisa... [...] Essa vontade vem da minha formação. Desde criança minha 
formação é de ser comunista, sempre estar preocupado com o menos favorecido, 
entendeu? Então eu tenho essa mentalidade. Sei que nunca chegarei. Porque... 
Primeiro, porque eu nunca tive e quem nunca tem, quando tem muito, se perde. 
Então se eu viesse a ter me envolveria nesse tipo de coisa. Sempre aos menos 
favorecidos. Eu ajudaria a pessoas... que nem eu tenho muito trabalho na favela do 
Paraisópolis, na favela do Real Parque,  a gente tem muito trabalho também em 
Guarulhos. 

Pesquisadora: Você mora nessa região? 

Sujeito 1: Não. Eu moro aqui, mas é que a gente roda muito São Paulo, né? E tem 
muitas atividades por comunidades, sindicato, esse tipo de coisa. Então a gente 
tem sempre trabalho a nível de favela. Conscientização, tanto política... 

Pesquisadora: E quando você diz a gente, quem mais você se refere? 

Sujeito 1: O Partido Comunista do Brasil. Partido Comunista do Brasil. 

Sujeito 2: Eu só queria comentar que ele é realmente comunista até o teto. Ele ia 
distribuir dinheiro... Eu não! Se eu ficasse muito rica, a primeira coisa que eu ia 
fazer é comprar um iate, ir morar meio do mar pra ninguém me pedir 
absolutamente nada. 

Sujeito 1: Não. Você ia pra Portugal... 

                                                
303 A transcrição na íntegra deste grupo de discussão encontra-se no anexo C, como já sinalizamos.  
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Sujeito 2: É lógico. A minha casa continua lá. Eu não vendi! 

Sujeito 3: Eu não iria passar vontade de mais nada. Muito sapato, bolsa, passeio, só 
isso. Depois eu pensaria no resto, primeiro eu ia me esbaldar. Primeiro eu, depois 
os outros. Viagens... Eu ia conhecer o Pantanal... Todos os lugares, sabe? Coisas 
que eu tenho vontade, mas não tenho dinheiro. 

Pesquisadora: Pantanal? E por que o Pantanal especificamente? 

Sujeito 3: Não sei o porquê, mas eu gosto desse negócio de mato, de árvore, vida 
no campo. Essas coisas eu acho bem bacana. 

Sujeito 4: Eu iria comprar uma casa não pra poder... não construir a minha família, 
que eu já tenho mas, pra poder continuar com a minha família, pra poder ter mais 
paz na minha vida, que eu não tenho.  

Pesquisadora: O que essa paz representa pra você? O que é ter paz? 

Sujeito 4: Você ter o seu canto, ter suas coisas. Ter liberdade na sua casa. É ruim 
demais, você ficar na casa de uma outra pessoa, que não seja sua, né? Conviver com 
pessoas diferentes e ter que aguentar. 

Sujeito 5: Se eu tivesse dinheiro, obrigatoriamente, a gente é obrigado a se mudar. 
Sequestro relâmpago, os parentes que manda te roubar, manda te matar e dar uma 
oportunidade maior pra minha família e manteria um sonho, que desde que me 
conheço por gente, tirar os moradores de rua. Abrir uma instituição para 
moradores de rua. 

Sujeito 6: Eu compraria uma casa, ajudava a minha família, ajudava a todos, 
ajudava a minha cidade a ter água encanada (...) Pernambuco, Cachoeirinha.  

Pesquisadora: Você saiu de lá faz tempo? 

Sujeito 6: Sete anos. Então, ajudaria eles ia pegar um pouco do dinheiro, ia colocar 
um pouco numa conta pra render e ter sempre aquele dinheirinho.  Abria uma 
casinha pra colocar os velhinhos. Os velhinhos que moram na rua, pra cuidar deles, 
entendeu? Ter um lugar, ter comida, ter um lugar pra tomar banho. Pra eles 
morarem mesmo, tem tanto velhinho que mora na rua e não tem lugar pra tomar 
banho, fazer a própria comida. 

 Percebemos no discurso dos Sujeitos 1 e 6 a vontade de ajudar aos outros uma vez 

endinheirado. Para o Sujeito 1, ter dinheiro como a personagem Clô representaria a possibilidade de 

criar uma instituição assistencialista para idosos e crianças e ajudar a comunidades. O seu discurso, 

entendemos, vem mediado pela instituição política, representada pelo do Partido Comunista do 

Brasil, do qual é integrante. Assume-se como comunista e, consequentemente, “preocupado com o 

menos favorecido”. Por meio de seu partido realiza trabalhos “na favela do Paraisópolis, na favela do 

Real Parque [...] em Guarulhos”. 

 O Sujeito 6 manifestou não apenas sua vontade de comprar uma casa e ajudar sua família, 

como também demonstrou a intenção de ajudar a sua cidade natal, Cachoeirinha, em Pernambuco, a 
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ter água encanada e construir um abrigo (“uma casinha”) para seus idosos, que moram “na rua e não 

tem lugar pra tomar banho, fazer a própria comida”. 

 Para o Sujeito 2 a possibilidade de dividir sua riqueza seria praticamente nula. Para isso, sua 

primeira compra seria um iate e seu novo endereço “o meio do mar” para que ninguém pudesse lhe 

pedir algo. Depois, incitada pelo Sujeito 1, também coloca a possibilidade de morar em Portugal, 

lugar onde mantém uma casa.  

 O Sujeito 3 afirma que não passaria vontade de mais nada e se esbaldaria (“Eu não iria 

passar vontade de mais nada... primeiro eu ia me esbaldar”). Neste discurso percebemos de maneira 

implícita as possíveis privações vivenciadas por este sujeito. Primeiro viriam sapatos, bolsas e passeios 

(Pantanal) e, depois, o resto e os outros.  

No discurso do Sujeito 4 notamos a conjugação de casa com paz. Paz para estar com sua 

família, ter “o seu canto”, “ter suas coisas”, ter “liberdade”. Torna-se explícito em seu discurso a sua 

atual ausência de paz e a dificuldade de morar na casa de outra pessoa, aguentando pessoas diferentes. 

Já o Sujeito 5 tangencia o aspecto da violência (urbana e familiar) e, ao mesmo tempo, o 

sonho de ajudar a família e moradores de rua. Para ele, ter dinheiro levaria obrigatoriamente a uma 

mudança de bairro para não ser vítima de sequestros relâmpagos ou mesmo de roubo ou assassinato 

por parentes. Manifestou a intenção de dar oportunidades à família e de manter um sonho de longa 

data: “tirar os moradores de rua. Abrir uma instituição para moradores de rua”. 

 Dando continuidade ao objetivo desta primeira categoria, que também era identificar 

eventuais representações midiáticas de consumo, lançamos aos estudantes a pergunta Se ficassem com 

todo esse dinheiro, vocês se inspirariam em alguém? As duas respostas obtidas foram:  

Sujeito 2: Émerson Fittipaldi (...) Tenho um carinho muito grande por ele. Acho 
ele uma pessoas excepcional. Uma pessoa... Tudo bem, ele vem de uma família já 
abastada, coisa e tal, mas conseguiu vencer. Ganho o dinheiro dele, por ele. 

Sujeito 1: Meu pai. Minha mãe [...] Porque minha mãe, como ela falou, venho de 
família. Meu pai era comunista também, mas Graças a Deus, eu sou o que eu sou, 
devo à Deus, ao meu pai, a minha mãe, ao Partido Comunista do Brasil. Pra mim, 
meu pai e minha mãe são meus heróis. 

 Émerson Fittipaldi, colocado pelo Sujeito 2, foi a única representação midiática trazida ao 

longo de todo o grupo de discussão. O Sujeito 1 mostrou a influência de outra mediação em seu 

discurso, a família, cujo pai era comunista e o influenciou.  
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4.1.5.2 Categoria Entendendo de ser rico 

Perguntamos à turma se Clô entendia de ser rico, se entendia de ser chique. As colocações 

feitas foram: 

Sujeito 6: O que faz ela ser chique é ter dinheiro, morar numa mansão. Pra ela ser 
chique, ela acha que é ter dinheiro, morar numa mansão, ter roupas novas... 

Sujeito 3: Entrar pra alta sociedade... 

Sujeito 7: Morar num bairro nobre. 

Sujeito 8: Ser chique é ter educação, ser humilde. Tem gente que tem dinheiro e 
não tem educação. Minha opinião é essa. 

Sujeito 9: Eu acho que não. Pra pessoa ser chique, primeiro tem que ter estudo, 
tem que ter conhecimento. Ás vezes a pessoa tem riqueza, mas também é cafona, 
entendeu? Então, é mais ou menos o que ela era, ela queria entrar pra alta 
sociedade a todo custo, mas eu acho que não é por aí, a pessoa tem que ter 
conhecimento, tem que ter humildade, pra conquistar a outra coisa. Que vem uma 
atrás da outra. 

Sujeito 10: Eu acho que a novela visa um pouco a espontaneidade dela, ela fica 
assim, como se diz, ela fica brega, porque na verdade,as pessoas que chiques 
escondem tudo o que eles pensam. Eles não falam a verdade, são falsas, a falsidade 
impera. E como ela não tem essa falsidade, não usa disso, ela acaba ficando brega.  

Sujeito 11: Na verdade ela é humilde, né? Ela é uma pessoa simples, e o povo que 
ganha dinheiro, mas não sabe como reagir com o dinheiro, não sabe atuar no meio 
dos ricos, como se expressar, como... E ser chique não é isso, ser chique, você já 
nasce de berço, já vem de berço, é como uma cultura. Até você chegar a ser chique 
tem que estudar, ter berço, não é só... é a mesma coisa do pobre ter dinheiro e 
andar num shopping, num lugar onde a classe social tá elevada, você querendo ou 
não querendo, tá na sua cara que você não é dali. Tá expresso. Pode estar com a 
melhor roupa, a melhor, mas se você não tem, não tem. Vem de dentro. 

Sujeito 3: Como ela tava falando, que não importa, se você vem de uma classe 
humilde e tal, você vai no shopping, você não sabe nem como se portar lá. Eu, 
particularmente não sei, me sinto mal, entendeu? Você pode estar bem arrumada, 
todo mundo olha e fala, olha essa aí é pobre. Até as vendedoras das lojas e tal, olha 
e fala, é pobre, não vou dar muita atenção, entendeu? Mesmo que você gaste lá, 
assim, você se sente discriminada por isso. Sua classe tá estampada no seu rosto, 
entendeu? É isso. 

Sujeito 5: Aí depende do shopping que você frequenta, né? Se você frequenta um 
shopping do seu nível, você vai achar pessoas do seu nível. Agora se você frequenta 
um shopping do Aricanduva, que é na Zona Leste, de pessoas humildes, bairro 
carente e frequentar um shopping, do Shopping Iguatemi, aí você vai ver pessoas 
de nível diferente. 

Sujeito 3: Não, no Iguatemi eu só passava na calçada, porque eu nem tenho 
coragem. Eu tô falando de Ibirapuera, Eldorado, essas coisas... 
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Sujeito 7: Eu discordo. Porque o que aconteceu ali é discriminação Acho que nós 
da classe baixa e da classe média, não tem que se deixar levar por isso, entendeu? 
Acho que rolou um pouco de discriminação ali naquela cena. 

Sujeito 1: Acontece que ali por ser uma novela, tá mostrando bem o que é o perfil 
do novo rico brasileiro. Que é aquele negócio das pessoas que ganham fortuna, que 
ganham na loteria, ou em determinados... se casam com pessoas ricas, então, mas 
que continuam sendo os novos ricos por quê? Porque, falta cultura, falta educação, 
que nem a ...[Sujeito 11] falou, o berço, né? Então a pessoa acha que ela tem muito 
dinheiro, ela já é da alta sociedade, né? Ela já é... totalmente, tá dentro da alta 
sociedade, tá dentro do padrão que não tem condições de alcançar. 

Primeiro emergiram as materialidades, isto é, que ser rico e ser chique seriam representados 

por “morar numa mansão”, “ter roupas novas” (Sujeito 6) e “morar num bairro nobre” (Sujeito 7). Mas 

“entrar para a alta sociedade” (Sujeito 8) e ser chique, também está relacionado à ter “educação” e ser 

“humilde” (Sujeito 8). Possuir estudo, conhecimento e humildade também são condições para uma 

pessoa fazer parte da alta sociedade, de acordo com o Sujeito 9. Para o sujeito 10, “as pessoas chiques 

escondem tudo o que eles pensam”, “são falsas”, e Clô, na novela, demonstrava espontaneidade dela, o 

que a deixava como “brega”. De acordo com o sujeito 11, Clô era humilde e não sabia “atuar no meio 

dos ricos”. Ser chique é algo que “vem de dentro”, “você já nasce de berço, vem de berço”. A pobreza, 

queira ou não, está expressa: “é a mesma coisa do pobre ter dinheiro e andar num shopping, num lugar 

onde a classe social tá elevada, você querendo ou não querendo, tá na sua cara que você não é dali. Tá 

expresso. Pode estar com a melhor roupa, a melhor, mas se você não tem, não tem... Vem de dentro” 

(Sujeito 11). Neste ponto, a discussão envereda para a discriminação, como ratifica o Sujeito 3 ao 

partilhar que ao ir a um shopping se sente mal porque  “você pode estar bem arrumada, todo mundo 

olha e fala, olha essa aí é pobre. Até as vendedoras das lojas e tal, olha e fala, é pobre, não vou dar muita 

atenção... você se sente discriminada... Sua classe tá estampada no seu rosto”. O Sujeito 5, traz em seu 

discurso a demarcação de lugares para a circulação de pobre e de rico. Há, por exemplo, o shopping 

Aricanduva, localizado na Zona Leste, de “pessoas humildes” e o Shopping Iguatemi, de “pessoas de 

um nível diferente”. Sofrer discriminação ou não, para o Sujeito 5, estaria diretamente ligado a 

escolha do lugar que você frequenta (“depende do shopping que você frequenta, né? Se você frequenta um 

shopping do seu nível, você vai achar pessoas do seu nível”). Essa demarcação de lugares de pobre e de 

rico é retomada no discurso do Sujeito 3, quando afirma que no Iguatemi “só passava na calçada”, 

porque não tinha coragem de entrar. Mas a discriminação de que falava pouco antes também podia 

ser sentida em outros Shoppings como Ibirapuera e Eldorado (“Eu tô falando de Ibirapuera, Eldorado, 

essas coisas...”). O Sujeito 7 defende que as pessoas da “da classe baixa e da classe média, não tem que 
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se deixar levar por isso”. O Sujeito 1 encerra esta etapa da discussão afirmando que a novela estava 

mostrando o perfil do novo rico brasileiro, que fica assim taxado porque “falta cultura, falta educação, 

...o berço”. A Clô “tá dentro do padrão que não tem condições de alcançar”. 

 

4.1.5.3 Categoria Reis e Rainhas do lixo 

Demos continuidade ao debate questionando se os estudantes se importariam em ser 

reconhecidos como reis e rainhas do lixo, como acontecia com Clô. 

Sujeito 3: De jeito nenhum! Se ia satisfazer as minhas necessidades, não importa o 
título. Imagina! 

Sujeito 5: Se é esse entendimento que traz o seu pão de cada dia pra sua casa, pra 
sua família, pra ter uma tranquilidade, não há problema nenhum. 

Sujeito 3: Sem falar que ainda ia tá ajudando o meio ambiente também, né? 
Reciclável e tudo... 

Sujeito 8: Ser a rainha do lixo uma pessoa chique, como ela, eu seria claro. Não me 
importaria jamais. Seria bem chique ainda. 

Sujeito 7: Aí entra a discriminação social. Mais uma vez. Em todo momento, ela 
mostrou um papel que onde ela tinha descriminação social, tivesse vergonha de 
onde ela morava, tinha vergonha de si própria, a roupa que ela ia vestir. Então, eu 
acho que é uma discriminação, mais uma vez, social. 

Sujeito 1: No meu caso, eu não pensaria em questão de status. Eu pensava em 
questão de manter a minha ideologia, aí poderia ser rainha do lixo, rei do lixo e tal, 
desde que eu conseguisse manter todos os projetos andando. Se fosse a favor dos 
menos favorecidos. Capitalizar mais com esse título aí de rainha do lixo. Se eu 
conseguisse capitalizar mais necessitados, mais menos favorecidos, isso seria 
ótimo. Usaria com muito prazer. 

 O título rei/rainha do lixo, de acordo com os discursos, não incomodaria aos estudantes 

como acontecia com a personagem Clô. Para o Sujeito 3, se fosse satisfazer suas necessidades, o título 

não importava. Postura prontamente ratificada pelo Sujeito 5, que afirmou “Se (...) traz o seu pão de 

cada dia pra sua casa, pra sua família, pra ter uma tranquilidade, não há problema nenhum”. O Sujeito 

3 ainda lembrou que além de satisfazer suas necessidades, ainda estaria “ajudando o meio ambiente”. 

Já o Sujeito 8 não apenas não se importariam em ser a rainha do lixo, como também seria chique, 

como a Clô (“Ser a rainha do lixo uma pessoa chique, como ela, eu seria claro. Não me importaria 

jamais”). O Sujeito 8 foi o único a assumir que achava Clô chique. A questão da discriminação social 

foi retomada pelo Sujeito 7, para quem o papel de Clô mostra mais uma vez a discriminação social 
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porque ela tinha “vergonha de onde ela morava”, “vergonha de si” e do “que ela ia vestir”. O Sujeito 1 

encerra esta parte do debate dizendo não pensar na “questão de status”, mas sim em manter sua 

ideologia: “poderia ser rainha do lixo, rei do lixo e tal, desde que eu conseguisse manter todos os 

projetos andando. Se fosse a favor dos menos favorecidos”. 

 

4.1.5.4 Categoria Lições de Clô 

Procuramos, no discurso dos estudantes, identificar eventuais aspectos que tangenciassem 

pelo merchandising social (sustentabilidade ecológica) endossado pelo núcleo de Clô.  Entre as 

“Lições de Clô” tivemos: 

Sujeito 3: Sem falar que ainda ia tá ajudando o meio ambiente também, né? 
Reciclável e tudo... 

Sujeito 5: É por essa questão que não podemos perder as nossas origens. Ser 
humilde, ser discreto. Não é porque você tem dinheiro, que você tem que pisar nos 
outros.Porque do jeito que você tem hoje, amanhã você perde, você pode voltar ao 
que você era antes, até pior. Então, manter as origens. 

Sujeito 6: É aquela frase: nunca trate mal alguém quando estiver subindo, porque 
um dia você pode encontrar quando estiver descendo. 

Entrevistado 9: Eu vejo assim, a gente tem que correr atrás do sonho da pessoa. 
Não como ela correu, mas eu acho que a pessoa tem que ter um objetivo na vida, 
mas não sair atropelando o que vem pela frente. Acho que tem que ter aquela 
tolerância... Chegar onde você quer, mas quem aí não corre atrás do seu sonho? A 
partir do momento que você não tem um objetivo na vida, é melhor você morrer 
logo. Meu sonho mesmo é terminar os meus estudos, formar uma família e ser 
feliz. Eu acho que acima de tudo é isso. Porque não adianta a pessoa ser rico e ser 
infeliz, que é o que mais se vê hoje. A família que tem dinheiro, mas mãe não se 
entende com o filho, o filho não se entende com o pai, o pai não se entende com a 
mulher. É o que mais se vê hoje. Então é uma família destruída, de que adianta ter 
esse tanto de riqueza e às vezes você vê uma família mais humilde e tem mais 
felicidade. Eu acho que você tem que ter o necessário pra você viver bem. Isso é 
importante. 

Pesquisadora: E o que é o necessário? 

Sujeito 9: É ter um trabalho, ter uma renda, ter uma vida bem com a sua família, 
uma casa, ter saúde, é preciso ter saúde. Você vê muitas pessoas hoje com muito 
dinheiro, mas não tem saúde. E o dinheiro não consegue comprar saúde. Eu acho 
que primeiro você tem que ter saúde e  vontade de trabalhar. É isso aí. 

A sustentabilidade ecológica apareceu no discurso do Sujeito 3, mas em outro contexto do 

grupo de discussão, quando perguntávamos aos estudantes se se importariam de ser reconhecidos 
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como reis ou rainhas do lixo. Naquela situação foi colocado pelo Sujeito 3 que ser rei ou rainha do 

lixo não era problema, pois estaria “ajudando o meio ambiente também... Reciclável é tudo”. Outra 

questão levantada pelo Sujeito 5 foi relativa à atitude de não podermos “perder as nossas origens”, “ser 

humilde”, “ser discreto”, pois o risco de se perder aquilo que se tem é iminente, pode acontecer a 

qualquer momento. Ter dinheiro, para o Sujeito 5, não confere a ninguém o direito de pisar nos 

outros: “Não é porque você tem dinheiro, que você tem que pisar nos outros. Porque do jeito que você tem 

hoje, amanhã você perde, você pode voltar ao que você era antes, até pior”. Esta posição foi ratificada pelo 

Sujeito 6 ao dizer para “nunca trate mal alguém quando estiver subindo, porque um dia você pode 

encontrar quando estiver descendo”. Para o Sujeito 9, o importante é “correr atrás do sonho”, no seu 

caso representado por terminar os estudos, formar uma família e ser feliz. A felicidade, para o Sujeito 

9, não está vinculada ao dinheiro. “A família que tem dinheiro, mas mãe não se entende com o filho, o 

filho não se entende com o pai, o pai não se entende com a mulher. É o que mais se vê hoje. Então é uma 

família destruída, de que adianta ter esse tanto de riqueza e às vezes você vê uma família mais humilde e 

tem mais felicidade”. Para o Sujeito 9 “ter o necessário pra você viver bem” basta e neste necessário 

está “ter um trabalho, ter uma renda, ter uma vida bem com a sua família, uma casa, ter saúde”, que é algo 

que o “dinheiro não consegue comprar”. 

 

4.1.5.5.  Categoria Clô: desejos de consumo 

Perguntamos aos estudantes se Clô os havia deixado com vontade de consumir algo. E o 

retorno foi: 

Sujeito 1: Nenhuma vontade 

Sujeito 2: Não. Nenhuma vontade. 

Sujeito 7: Vontade não. Ela não deixou vontade, mas ela demonstrou ali pra você 
batalhar pra conseguir, por exemplo, uma casa do seu sonho, uma roupa melhor, 
né? 

Sujeito 13: Não. 

Sujeito 14: Não. 

Sujeito 3: Só uma casa mesmo. 

Sujeito 5: Agora ela gostaria de... ela deixou o consumo...A casa, num bairro nobre  
com pessoas importantes ao lado. É o que ela gostaria que a gente consumisse. 

Pesquisadora: E é isso que você gostaria de consumir? 
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Sujeito 5: Cada um tem uma personalidade, um jeito de pensar, então assim, hoje, 
agora, nesse momento, a gente pode falar isso, mas amanhã, depois a gente não 
sabe o que vai acontecer. Só passa a saber tendo o dinheiro pra gente saber. 

Sujeito 6: Não. 

Sujeito 8: De ter muito dinheiro pra sair farreando por aí. 

Pesquisadora: Farreando, como assim farreando, conta pra mim? 

Sujeito 8: Farrear, com viagens, restaurantes chiques, só isso... 

Sujeito 15: Eu vi a novela. Acho que uma casa boa, né? Uma casa com piscina 
como aquela. Eu não queria mais nada! 

Sujeito 8: A casa, né? Mas eu acho que a casa todo mundo tem. Todo mundo tem 
o sonho de ter a sua casa linda, maravilhosa. Eu me inspirei mais nisso. Ter 
dinheiro e matar as vontades, muita farra... 

Sujeito 12: A gente por si próprio já tem vontade de consumir, né? Já basta ver 
uma lojinha e ó. Comprar um sapato... 

Sujeito 5: Na loja de 1,99. 

Sujeito 12: 1,99 não. É loja chique colega! Eu também tô chique! Vou em loja de 
shopping! Eu acho que deixa a gente com vontade de consumir sim. A gente por 
natureza, já tem a vontade de consumir. A gente consome até o que não usa. Eu 
compro um monte de coisa que eu nem uso. Tá tudo jogado lá, que eu nem uso... 

Pesquisadora: Que tipo de coisa? 

Sujeito 12:  Tipo, eu comprei uma All Star pra mim. Rosa de florzinha. Usei só 
uma vez. Achei bonitinho na loja. É o consumismo. Não é pro meu consumo, é o 
consumismo. Só pra gastar dinheiro. Comprei, calçei uma vez e tá lá. Eu não tenho 
uma roupa que combine. Tem que ter uma roupa pra combinar. Vou colocar uma 
roupa rosa... 

Sujeito 11: Eu acho assim, todo mundo que nem ela falou, qual era o sonho dela? 
Morar num bairro melhor, eu acho que todo mundo, independente da classe, 
independente da sua condição financeira, se você pode comprar, eu acho que a 
moradia é primeiro lugar na vida de qualquer ser humano.Então assim, se você 
mora num bairro menos favorável, você consegue uma grana, tem uma condição 
de mudar pra um bairro melhor, pra uma casa melhor...É o sonho de todo mundo. 
E qual era o sonho dela, sair daquele bairro daquela mesmice, pra ir pra um lugar 
decente, pra ela decente e pra sociedade decente também, porque periferia, 
querendo ou não querendo é periferia. Totalmente diferente de um bairro melhor, 
um lugar melhor de morar... e a qualidade de vida, né? Todo mundo... quem é que 
não quer uma qualidade de vida melhor? Eu acho que é a única coisa que ela 
deixou, que é o sonho de todo mundo. Consumismo, é ter  um lugar melhor pra 
morar, um bairro melhor, um ambiente melhor, pelo menos pra mim é...Isso é 
importante. 

Sujeito 10: Não. Eu acho que o objetivo do ser humano é ser feliz. Dentro do ser 
feliz tá alcançar metas. Então assim, ela tem as metas dela, são engraçadas... são 
assim, visam coisas muito longe, muito altas, são diferentes das minhas. Eu 
também tenho os meus desejos de consumo, acho que todo mundo tem, mas não... 
nada que ela tenha despertado em mim. Aquilo que já vem da pessoa mesmo (...) 
O básico, né? Ter o suficiente pra me manter e  viver tranquila. Uma reservinha... 
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Pesquisadora: O que seria o seu básico? 

Sujeito 10: Casa, moradia, alimentação, educação, família, só. 

 Para os Sujeitos 1, 2, 6, 7, 13 e 14, Clô não desencadeou nenhum desejo de consumo. Mas 

demonstrou “ali pra você batalhar pra conseguir, por exemplo, uma casa do seu sonho, uma roupa 

melhor” (Sujeito 7). A casa foi o desejo despertado por Clô nos Sujeitos 3 e 5, sendo que para o 5 uma 

casa “num bairro nobre  com pessoas importantes ao lado. É o que ela [Clô] gostaria” que as pessoas 

consumissem. O Sujeito 5 ainda afirmou que apenas tendo dinheiro em mão para saber o que ele 

gostaria de consumir. Para o Sujeito 8, Clô despertou o desejo de “ter muito dinheiro pra sair farreando 

por aí”, entendendo que farreando está relacionado “com viagens, restaurantes chiques”. Para ele todos 

tem o sonho “de ter a sua casa linda, maravilhosa ... Ter dinheiro e matar as vontades, muita farra”. Ter 

uma casa com piscina como a de Clô foi o desejo despertado por Clô no Sujeito 15 (“Eu não queria 

mais nada!”). A vontade de consumir é colocada como inerente ao ser humano pelo Sujeito 12 – “A 

gente por si próprio já tem vontade de consumir [...] basta ver uma lojinha e ó: Comprar um sapato...”. 

Mas não na loja de R$ 1,99, como provocou o Sujeito 5, mas “em  loja chique” como replicou o 

Sujeito 12 ao afirmar que frequenta loja de shopping, o que o torna “chique”: “Eu também tô chique! 

Vou em loja de shopping!”. Excessos de compra foram também mencionados pelo Sujeito 12: “A gente 

consome até o que não usa. Eu compro um monte de coisa que eu nem uso. Tá tudo jogado lá...”. Para o 

Sujeito 11, “a moradia é primeiro lugar na vida de qualquer ser humano”. Morar em “um bairro melhor” 

e em uma “casa melhor” representa “o sonho de todo mundo”. Um lugar melhor para morar, para o 

Sujeito 11, também representa “uma qualidade de vida melhor”. O Sujeito 10 traz o discurso de “que o 

objetivo do ser humano é ser feliz” e nesta felicidade estão contidas algumas metas. As metas de Clô 

diferem das do Sujeito 10. As metas de Clô, embora engraçadas, “visam coisas muito longe, muito altas, 

são diferentes das minhas”. Entre as metas do Sujeito 10 estão seus próprios desejos de consumo, que 

não foram despertados por Clô, e que têm a ver com o básico (moradia, alimentação, educação, 

família), “o suficiente pra” se “manter” e viver com tranquilidade, com “uma reservinha”.  

 

4.1.5.6.  Categoria Clô pelos estudantes do EJA Pinheiros 

Procuramos observar no discurso dos estudantes do EJA Pinheiros características que 

constituíssem a personagem Clô a partir de suas ressignificações: 



 

 

173

Sujeito 13: Extravagância, futilidade, doida... 

Sujeito 10: Eu acho que principal mesmo, ela se preocupa muito com o que os 
outros pensam, o que os outros acham, mas na verdade ela não sabe se comportar 
da maneira como eles gostariam que ela se comportasse. Ela não sabe se colocar no 
meio dos ricos, mas se importa com o que eles pensam. Acha que tá fazendo 
bonito, mas tá fazendo feio. 

Pesquisadora: Você acha que a gente tem que se comportar como eles querem 
que a gente se comporte? 

Sujeito 10: Não. Justamente aí a diferença entre eu, por exemplo, ela não sabe 
como se comportar, mas gostaria de saber, se importa com o que eles pensam. Eu 
sei como me comportar, mas não me interesso, não faço o que eles querem, faço o 
que eu quero e ponto. 

Sujeito 10: A verdade incomoda. A pessoa falar tudo o que ela sente, que ela acha, 
expressar assim tão abertamente incomoda. 

Sujeito 5: Eu acho ela muito autêntica, porque ela não tem espírito de...Ela quer 
crescer, ela quer conseguir o auge da carreira. Mas não tem espírito de magoar 
ninguém, nem passar por cima de ninguém. 

Pesquisadora: Você comentou sobre o auge da carreira. Você acredita que a Clô 
está numa carreira? Qual é essa carreira? 

Sujeito 5: De atriz! 

Pesquisadora: De atriz? Por que? 

Sujeito 5: Porque é a carreira que ela escolheu, é que ela vê que pode se fornecer, 
pode fornecer isso pra população. É isso que ela faz de melhor... 

Sujeito 2: A gente tava aqui comentando, que ela mesmo sendo perua, fútil, 
egoísta, querer viver um sonho, sonhadora, querer mudar. Ela é extremamente 
ingênua e dentro dessa ingenuidade dela, ela passa ser autêntica. Tem isso, e é o 
que a gente tava comentando. 

Suejeito 12: Comigo nada. Ela é totalmente diferente. Nada a ver. 

Pesquisadora: Qual a principal diferença? 

Sujeito 12: A principal diferença? O jeito de se vestir. Eu nunca me vestiria do 
jeito dela, nunca. 

Pesquisadora: O quê que tem no jeito dela?  

Sujeito 12: É muito extravagante os vestidos.  

Sujeito 2: Aqui ó. Todo mundo tem uma Clô dentro de si. Todo mundo é um 
pouquinho fútil, todo mundo é um pouquinho egoísta. Todo mundo, sabe, é 
querer melhor, querer mais. Todo mundo. Ninguém pode dizer que não é. Em 
porcentagem pequena, mas tem. Todos têm. 

Sujeito 1: Eu já penso diferente dela, no seguinte pé. Eu acho que todos nós temos 
um pedacinho da Clô em questões de realizações de sonhos. Não de querer mais, 
de querer mais. Simplesmente de querer seus sonhos e seus projetos. Não questão 
financeira, mas de ter seus projetos, coisas mais profundas, esse tipo de coisa. Eu 
vejo nela, como eu falei com ela (colega), no caso, eu não concebi ela autêntica, 
mas eu concebi ela ingênua. Porque ela criou o seu mundinho próprio, se fechou e 
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daquele mundinho não vai pra frente, entendeu?Agora o meu lado consciente só 
nesse sonho, de realizações, de fazer as coisas sempre... Aí já penso até em nível de 
questão de mudança do país. Quando eu falo em ajudar os menos favorecidos, eu 
penso em mudança de sistema político, sistema econômico, todo esse tipo de 
coisa. Aí, seria o meu lado da Clô, de acreditar que um dia virá o socialismo, virá o 
comunismo. Eu não crio o meu mundo particular, mas eu fico sonhando. Sei que 
talvez, eu nem pegarei, mas um dia virá.  

Sujeito 5: Eu acho que todos são parecidos de uma forma. Você não gostaria de 
ter dinheiro? Então eu acho que toda população gostaria de ter dinheiro, então 
toda a população é parecida com a Clô. 

Pesquisadora: E de onde você acha que vem essa vontade? Você falou da questão 
do dinheiro. Era só com o dinheiro pra Clô que importava? 

Entrevistado 5: Naquele momento dela ali no auge, era o dinheiro e ela estar na 
sociedade. Ela tá nos jornais, nas revistas. Então, ela, queria assim estar no meio das 
pessoas 

Sujeito 6: Ela queria fama. 

Para eles, Clô era extravagante, fútil, e doida (Sujeito 13), muito preocupada com aquilo que 

os outros pensavam sobre ela (Sujeito 10). Não sabia se comportar e se colocar entre os ricos, 

pensava que fazia bonito quando fazia feio (Sujeito 10). Clô era tão autêntica que chegava a 

incomodar (Sujeito 10). Clô estava em busca de conseguir o auge de carreira como atriz, mas não 

tinha “o espírito de magoar ninguém”, nem pensava em “passar por cima de ninguém” (Sujeito 5). 

Apesar de “perua, fútil, egoísta” era uma sonhadora “extremamente ingênua” e essa ingenuidade lhe 

conferia autenticidade (Sujeito 2). A alteridade de Clô em relação aos estudantes estava no jeito de se 

vestir de forma extravagante (Sujeito 12). Contudo, “todo mundo tem uma Clô dentro de si” 

(Sujeito 2), um tanto fútil, um tanto egoísta, que deseja mais e melhor (Sujeito 2). “Todos temos um 

pedacinho da Clô em questão de realizações de sonhos” e de ter projetos (Sujeito 1). “Quando eu 

falo em ajudar os menos favorecidos, eu penso em mudança de sistema político, sistema econômico, 

todo esse tipo de coisa. Aí, seria o meu lado da Clô, de acreditar que um dia virá o socialismo, virá o 

comunismo” (Sujeito 1). Toda a população é parecida com Clô porque todo mundo gostaria de ter 

dinheiro (Sujeito 5). Mas para Clô não importava apenas o dinheiro, mas estar “na sociedade... nos 

jornais, nas revistas... no meio das pessoas” (Sujeito 5). Ela queria ser famosa (Sujeito 6). 

Ao final, os estudantes, representados pelo Sujeito 5, nos questionaram “E como a Rose 

define a Clô?” Logo na sequência, o professor, até então na condição de espectador, perguntou “Qual 

a sua visão e que linha você está dando para a sua pesquisa?”. Foi iniciada outra conversa com 

estudantes, na qual procuramos trazer detalhes de nossa pesquisa. Todos se mantiveram 

entusiasmados e em sala de aula até o final. 
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4.1.6 Comparando os discursos dos estudantes do CIEJA Butantã e do EJA Pinheiros 

 Para conduzir esta etapa comparativa entre a recepção das práticas de consumo da 

personagem Clô pelos estudantes do CIEJA Butantã e do EJA Pinheiros, optamos por continuar a 

desenvolver as análises de acordo com as categorias utilizadas anteriormente (Endinheirados, e agora?, 

Entendendo de ser rico, Reis e rainhas do lixo, Lições de Clô, Clô: desejos de consumo, Clô pelos estudantes) 

e também recorremos ao preparo de quadros com citação de discursos dos estudantes. 

 

4.1.6.1 Etapa comparativa: Categoria Endinheirados, e agora? 

 Na categoria Endinheirados, e agora?, a primeira diferença observada frente à possibilidade 

de ascensão social está nos discursos dos estudantes do CIEJA Butantã que evidenciam um dilema 

entre mudar e continuar o mesmo, entre continuar a ter os mesmos amigos e fazer novas amizades, 

posturas que parecem refletir a preocupação de a qualquer momento poderem retornar à “estaca 

zero”. De outro lado, entre esses mesmos estudantes, despontam de maneira discreta alguns desejos, 

como a vontade de “passear muito” e de poder oferecer jantares a familiares e amigos ou mesmo fazer 

uma festa de aniversário para um filho. Também não podemos deixar de notar um discurso em que, 

em um primeiro momento, há uma afirmação de “que gosta do que é bom”, e no instante seguinte, 

quando questionado sobre o que é bom, há uma assimilação a caráter e a “ser amigos de todos”. 

Assim, entendemos, eventuais desejos materiais permanecem velados.  

 Já no EJA Pinheiros notamos a proposição de ações filantrópicas entre alguns dos alunos. 

Um dos discursos se propunha a montar uma fundação assistencialista a idosos e crianças, além de 

ajudar outras pessoas financeiramente ou através de recolocação no mercado de trabalho. Tratava-se 

da proposição de um estudante de “formação comunista”, integrante do Partido Comunista do Brasil, 

para quem a preocupação deve sempre focalizar “o menos favorecido”. Outros dois discursos, 

embora priorizassem a família e a compra de uma casa, enveredavam também para a filantropia. O 

primeiro discurso falava do sonho de abrir uma instituição para moradores em situação de rua. O 

segundo discurso denunciava a falta de água em sua cidade natal, Cachoeirinha, em Pernambuco. 

Lugar para onde o estudante desejava não apenas levar água encanada como também abrir uma 

“casinha” para cuidar dos idosos da cidade para que tivessem um lugar, alimento e um lugar “pra 
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tomar banho”. Já em outro discurso notamos o desejo de comprar uma casa porque junto com ela 

viria a possibilidade de construir a sua família e a liberdade. E a liberdade neste discurso refere-se a 

“ter paz”, ter um “canto”, a ter suas “coisas”. Notamos em um dos discursos a mudança como algo 

imperativo uma vez que se tenha ascendido socialmente, tanto pela segurança como para se esquivar 

dos parentes: “a gente é obrigado a se mudar. Sequestro relâmpago, os parentes...”.  Outro discurso, de 

maneira enfática, sinalizava que não distribuiria dinheiro (“Ele ia distribuir dinheiro... Eu não!”) que 

compraria um iate e iria “morar no meio do nada pra ninguém [...] pedir [...] nada”.  Outro discurso 

mostrava o desejo de se “esbaldar”, de viajar, “conhecer o Pantanal” e de não “passar vontade de mais 

nada”. Percebemos nesse desejo de não “passar vontade de mais nada” o discurso implícito de 

potenciais privações vivenciadas por este estudante. A seguir, na figura 43, apresentamos trechos dos 

discursos dos estudantes das duas escolas na categoria Endinheirados, e agora? 
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“iria ser a mes ma p ess oa”;  “n ão mu daria m eu je ito de v ida” ; “não ia mudar  nada do 
meu rote iro”;  “gosto do m eu je ito”;“meus  am igos iam co ntin uar os  me smos”;  “ia te r 
uns amigos  diferen tes , mas meu s am igos anterior continuava comig o”;  “ach o leg al uns 
jo gadore s d e fute bol que  morav a não sei aonde  e sem pre e les v oltam  lá para reve r os  
amigos  (...) se ele s cair na estaca zero (...) os am igos  não vão ter  o que  falar dele”; “Ia 
passe ar mu ito”; “ tranquilo (...) que g osta do  que é bo m”;  [Ser Bom] “ é ser amigo de 
tod os (. ..) p esso a de caráter”;  “ficar m ais com  m eus amigo s (. ..) família (. ..) faze r um  
ja ntar  na m inha casa”; “até  fazer  o an ivers ário do meu filho” .

“mon taria uma funda ção (. ..) ass istencialista a idos os e  crianças  (...) ajudar  
finance iramen te  ou atravé s d e colocação , e mpre go”; “te nho muita participação em 
comunid ade, na favela”; “min ha fo rmação é se r com unista,  se mpre estar p reocupad o 
com o men os favorec id o”; “ Partido Com unista d o Brasil”; “Ele ia  distribuir dinhe iro...  
Eu  não! (.. .) ia (.. .) compr ar um iate , ir mor ar no meio do m ar pra ning uém me pedir 
(.. .) nada”;  “não  iria passar v ontade de m ais nada (...) p rimeiro ia me esbaldar.  
Prim eiro eu, depo is os  outros (...) Viagen s... ia con hecer  o Pantanal... Tod os os  lugares, 
sabe?”; “ iria comp rar um a casa pra (...) con struir m inha família (. ..) ter paz na minha 
vida, que eu n ão tenh o (...) Ter  o seu can to, s uas co isas.  Ter  liberdad e n a sua casa”; “ a 
gente é ob rigado a se  mu dar. Seque stro relâm pago, os  pare nte s (...) m anteria u m s onho 
(.. .) Abrir uma institu ição para morado res de ru a”; “com praria um a cas a, ajudava a 
minha família,  ajudav a a todo s, ajudava  a m inha cid ade a  te r ág ua en canada (.. .) 
Pe rnanbuco , C achoeirinha (.. .) Abriria uma casinha pra colocar os velhinh os (. ..) pra 
cuidar d eles (.. .) Ter u m lug ar, te r comid a (...) pra tom ar ban ho”.
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Figura 43: Comparação entre os discursos dos estudantes – categoria Endinheirados, e agora? 
Fonte: Estudantes do CIEJA – Butantã e EJA Pinheiros 
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4.1.6.2 Etapa comparativa: Categoria Entendendo de ser rico 

 Na categoria Entendendo de ser rico, os estudantes do CIEJA Butantã trouxeram primeiro a 

preocupação de Clô “com a fama, com a beleza, com roupas” e que “até se preocupa com o marido”, 

Olavo. Mas a discussão envereda para outras questões. Entre essas questões, está a definição daquilo 

que é considerado brega pelos estudantes a partir de Clô. O primeiro discurso nos mostra o brega 

como característico a muitas pessoas que enriquecem de repente, como, por exemplo, aqueles que 

ganham na loteria. O brega, ainda neste discurso, vincula-se a ser “exibido, deslumbrado, sem saber o 

que fazer com toda essa riqueza”. Na sequência, em outro discurso, a brega é atrelada a falta de 

conhecimento. É preciso ter conhecimento para saber se comportar. Em outro discurso, o brega não 

está apenas “na maneira de se vestir”, mas também em não se assumir como pobre (“Ela é uma quase 

pobre. pobre, mas não aceitava [...], então, era bem brega”). Outro discurso parte do exemplo concreto 

de uma conhecida que ganha na loteria, saindo de uma favela nas proximidades do Pirajussara para o 

Jardim Guedala, onde, de imediato, coloca um segurança à porta. A colocação de um segurança na 

porta, para este estudante, é considerada como brega. A nova rica, assim como Clô, comprava “joias, 

correntes, coisas bem chique, caríssimo, mas não só que não perde aquele pique de pobreza”. Outro 

estudante traz outra questão: a impunidade, ainda que de maneira implicita. Neste discurso, Clô é 

entendida como deslumbrada, sem noção “do que é ser rico, do que não é ser rico”, daquilo que “pode 

fazer” e o que “não pode”. Mas destacamos o momento em que o estudante nos diz que a maioria dos 

ricos – ou mesmo aqueles que “não têm tanto dinheiro assim” – acha que “pode tudo”. Este discurso 

também nos trás as questões da falta de conhecimento e da ostentação de novos ricos. O estudante 

diz: “O cara que ficou rico ele não vai procurar ter acesso a cultura diferentes, estudar um idioma diferente, 

não. Ele quer saber de um carro bacana [...] um Rolex no pulso de ouro [...] vai pagar caro [...] e não sabe o 

que está comendo [...] acho que é steak tartare [...] vai pagar 300 paus para comer carne moída, meu 

amigo?”  

 Entre os estudantes do EJA Pinheiros a discussão inicia por aquilo que os estudantes 

entenderam que personagem Clô considera como chique. Para ela, sinaliza o discurso dos estudantes, 

ser chique é “ter dinheiro, morar numa mansão, ter roupas novas, entrar pra alta sociedade” e ainda 

“morar num bairro nobre”. Mas, para outros estudantes, ser chique está relacionado à humildade, a 

“ter educação”, “ter estudo” e “ter conhecimento”. Para um dos alunos pode-se ter riqueza, mas sem 

estudo e conhecimento, torna-se “cafona”. Neste ponto, assim como entre os estudantes da outra 
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escola, o brega entra em discussão. Contudo, entre estes estudantes, o brega é sinônimo de 

espontaneidade: “acho que a novela visa um pouco a espontaneidade dela, ela fica assim, como se diz, ela 

fica brega”. A verdade, para este estudante, é que “uma pessoa simples [...] que ganha dinheiro [...] não 

sabe atuar no meio dos ricos” [grifo nosso]. Entre os chiques, “a falsidade impera”, a verdade não é 

falada. Na sequência, outro discurso emerge: ser chique é endossado como algo que vem de “berço”. 

Não basta estudar, é preciso ter tido berço para se tornar chique. Entra em discussão a discriminação 

e a demarcação de lugares para circulação de ricos e de pobres: “pobre ter dinheiro e andar num 

shopping, num lugar onde a classe social tá elevada, você querendo ou não querendo, tá na sua cara que 

você não é dali. Tá expresso. Pode estar com a melhor roupa, a melhor, mas se você não tem, não tem. Vem 

de dentro.” A mobilidade entre classes, deixar de ser pobre e tornar-se rico, toma a dimensão de 

intransponível nos discursos destes estudantes quando nos falam que, além de outros quesitos, se 

trata de algo que vem de “berço”, “vem de dentro”. Estes estudantes também nos falam da sensação 

experimentada ao circular em lugares, como shoppings, em que a “classe social tá elevada” e emerge o 

discurso de distinção de lugares quando ouvimos “tá na sua cara que você não é dali”. Outro estudante 

disse não saber como se comportar e partilhou a sensação de mal-estar quando vai a um shopping: 

“você não sabe nem como se portar lá [...] me sinto mal”. Não basta ter dinheiro para comprar, sua classe 

“tá estampada no seu rosto” e nem mesmo há expectativa de um bom atendimento de vendedores: 

“Mesmo que você gaste lá [...] você se sente discriminada”. No discurso de outro estudante, percebemos 

demarcações de shoppings e uma suposta naturalização de quais se pode frequentar: “Aí depende do 

shopping que você frequenta [...] Se você frequenta um shopping do seu nível, você vai achar pessoas do seu 

nível. O Shopping Iguatemi tem “pessoas de um nível diferente”, o Aricanduva, tem “pessoas 

humildes” e fica em um “bairro carente”. Finalizando, um estudante retoma a palavra e argumenta “no 

shopping Iguatemi eu só passava na calçada, porque nem tenho coragem. Eu to falando de Ibirapuera, 

Eldorado”.  

Para visualização dos discursos dos estudantes sobre a categoria Entendendo de ser rico, 

elaboramos a figura 44: 
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“ela é muito preocupada com a fama, com a beleza, com roupas (...) até se preocupa com o marido (...), em ir passear”; “Ela é 
brega (...) né? Isso acontece com muitas pessoas, que de repente ganha na loteria (...) Fica exibido, deslumbrado, sem saber o 
que fazer com toda essa riqueza (...) até chegando...perdendo tudo (...) não tem a cabeça no lugar”; “Ela tem que saber de 
conhecer (...) Ela poderia (...) pensar assim (...)agora vamos obter conhecimento já que eu não tive essa chance (...) para 
quando (...) estar num lugar diferente, eu saber me comportar”; “Ela é brega na maneira de se vestir (...) falar (...) ela é quase 
uma pobre. Ela é pobre, mas não aceitava (...), então, era bem brega”; “tenho uma conhecida que ela ganhou na loteria e ela 
morava em uma favela. Não sei se aqui no Pirajussara, por aí. E ela comprou uma casa aqui no Jardim Guedala bem grandona, 
sabe. Aí a primeira coisa que ela fez foi botar um segurança na porta. (risos). E eu achei isso muito brega! (...) E ela anda assim 
que nem a Clô, né? Comprava joias, correntes coisas bem chique, caríssimo mas só que não perde aquele pique de pobreza, 
né? Tenho até dó”; “ Ela é (...) totalmente deslumbrada, ela não tem (...) um ponto de vista assim do que é ser rico, do que não 
é ser rico. O que ela pode fazer, o que ela não pode. É como a maioria dos ricos (...) O cara acha que tem dinheiro, pode tudo. 
Na verdade, às vezes não tem tanto dinheiro assim, mas acha que pode tudo. O cara que ficou rico ele não vai procurar ter 
acesso a cultura diferentes, estudar um idioma diferente, não. Ele quer saber de comprar um carro bacana, entendeu? Colocar 
um Rolex no pulso de ouro, que custa lá uns 25 paus, mas ele não sabe nada (...) vai pedir uma comida que vai pagar caro para 
caramba e não sabe o que está comendo. É que nem eu falo: acho que é steak tartare carne moída com ovo cru. Pô, vai pagar 
300 paus para comer carne moída, meu amigo? Não dá né?"

“Pra ela ser chique (...) é ter dinheiro, morar numa mansão, ter roupas novas...”; “Entrar pra alta sociedade...”; “Morar num 
bairro nobre”; “Ser chique é ter educação, ser humilde. Tem gente que tem dinheiro e não tem educação”; “Pra pessoa ser 
chique, primeiro tem que ter estudo, tem que ter conhecimento. Ás vezes a pessoa tem riqueza, mas também é cafona, 
entendeu?”; “acho que a novela visa um pouco a espontaneidade dela, ela fica assim, como se diz, ela fica brega, porque na 
verdade, as pessoas que chiques escondem tudo o que eles pensam. Eles não falam a verdade, são falsas, a falsidade impera. E 
como ela não tem essa falsidade, não usa disso, ela acaba ficando brega”; “Na verdade ela é humilde, né? Ela é uma pessoa 
simples, e o povo que ganha dinheiro, mas não sabe como reagir com o dinheiro, não sabe atuar no meio dos ricos, como se 
expressar, como... E ser chique não é isso, ser chique, você já nasce de berço (...) Até você chegar a ser chique tem que estudar, 
ter berço, não é só...é a mesma coisa do pobre ter dinheiro e andar num shopping, num lugar onde a classe social tá elevada, 
você querendo ou não querendo, tá na sua cara que você não é dali. Tá expresso. Pode estar com a melhor roupa, a melhor, 
mas se você não tem, não tem. Vem de dentro”; “Como ela tava falando, que não importa, se você vem de uma classe humilde 
e tal, você vai no shopping, você não sabe nem como se portar lá. Eu, particularmente não sei, me sinto mal, entendeu? Você 
pode estar bem arrumada, todo mundo olha e fala, olha essa aí é pobre. Até as vendedoras (...) Mesmo que você gaste lá, 
assim, você se sente discriminada por isso. Sua classe tá estampada no seu rosto, entendeu?”; “Aí depende do shopping que 
você frequenta, né? Se você frequenta um shopping do seu nível, você vai achar pessoas do seu nível. Agora se você frequenta 
um shopping do Aricanduva, que é na Zona Leste, de pessoas humildes, bairro carente e frequentar um shopping, do 
Shopping Iguatemi, aí você vai ver pessoas de nível diferente”; “no Iguatemi eu só passava na calçada, porque eu nem tenho 
coragem. Eu tô falando de Ibirapuera, Eldorado, essas coisas...”; “por ser uma novela, tá mostrando bem o que é o perfil do 
novo rico brasileiro. Que é aquele negócio das pessoas que ganham fortuna, que ganham na loteria, ou em determinados... se 
casam com pessoas ricas, então, mas que continuam sendo os novos ricos por quê? Porque, falta cultura, falta educação, que 
nem a ...[Sujeito 11] falou, o berço, né? Então a pessoa acha que ela tem muito dinheiro, ela já é da alta sociedade, né? Ela (...) 
tá dentro do padrão que não tem condições de alcançar”. 

 
Figura 44: Comparação entre os discursos dos estudantes – categoria Entendendo de ser rico 
Fonte: Estudantes do CIEJA – Butantã e EJA Pinheiros 

4.1.6.3 Etapa comparativa: Categoria Reis e rainhas do lixo 

 Para os estudantes das duas escolas não haveria o menor problema em receberem o título 

de Reis e rainhas do lixo.  No CIEJA Butantã, um dos alunos sinalizou a importância da origem do 

dinheiro ser honesta: “se o cara consegue honestamente, ele está gerando emprego, está gerando renda, pô 

maravilha!”. E em tom de denúncia afirmou que a maioria dos ricos do Brasil é corrupta e não paga 

imposto. Enquanto isso, os trabalhadores têm impostos descontados em folha. E o discurso 
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denunciativo avançou: “Este ano, cinco meses que a gente vai ganhar vai pro governo e eles conseguem 

desviar”. Outro estudante relembra o processo parafrásico característico às telenovelas e lembra que 

Clô “é quase a mesma coisa” da Rainha da Sucata, novela também de Silvio de Abreu, na qual Maria do 

Carmo, a personagem principal, assim como Clô, tinha dinheiro, não era aceita pela sociedade, 

“usava roupas do tipo brega”.  

 Para os estudantes do EJA Pinheiros a titulação também não incomoda, pois se satisfaz 

“necessidades” e se “traz o pão nosso de cada dia [...] não há problema algum”. Outro discurso remete às 

ações socioeducativas levantadas pela telenovela e respeita à reciclagem: “tá ajudando o meio ambiente 

[...] Reciclável é tudo”. Um aluno respaldou-se em Clô para dizer que aceitaria ser rei/rainha do lixo, 

ressaltando a personagem como uma pessoa chique: “Ser a rainha do lixo uma pessoa chique, como ela, 

eu seria claro”. Para outro estudante, como rainha do lixo, Clô mostrou “um papel [...] onde ela tinha 

discriminação social [...] vergonha de onde [...] morava, [...] vergonha de si própria, a roupa que [...] ia 

vestir”. Para o último estudante a comentar esta categoria, o status pouco importava, desde que 

pudesse levar adiante sua “ideologia” e “manter os projetos andando” “a favor dos menos 

favorecidos”.  

 Abaixo, mostramos na figura 45 trechos de discursos dos estudantes do CIEJA Butantã e 

EJA Pinheiros sobre a – categoria Reis e rainhas do lixo. 
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“é um preconceito que não tem nada a ver. Se vo cê conseguir seu dinheiro de forma honesta. O que 
já  é difícil em um país que nem o nosso em que os ricos que estão aí são corruptos, não  pagam 
im posto o que é v erdad e. A gente  não tem acesso a este  tipo de info rmação, mas a grande  maioria 
não paga imposto que nem a gente é descontad o em  folha (...) Este ano, cinco meses que a gente vai 
ganhar  vai pro governo e eles conse guem desviar, então eu acho que você trabalhando 
honestamente.Você ficou rico... Por que você não pod e ficar rico num país qu e nem o nosso? (...) 
Se o cara consegu e honestame nte, ele está gerand o emprego, está gerando renda, pô maravilha. 
Melho r que ele ficar explorando dinhe iro na bolsa"; “acho que seria um orgulho (...) ser pobre  e 
virar do lixo como rainha”; “foi uma cópia q ue ele s tiraram  da Rainha da Sucata né? Foi quase a 
mesma coisa (...) a novela inteira baseada na sucata (...) por ser rainha da sucata, ela não era  muito 
aceita na sociedade, ela tinh a dinheiro, era rica, mas também usava as roupas do tipo brega, falava 
alto e tal (...) não era muito aceita...”; Ela não gostava de ser chamada de Rainha d a Sucata, mas ela 
esbanjava em cima (...) É shopping, ia para tod os os luga r, tipo gastando o dinhe iro que  era da 
reciclagem, que vinha de lá.

“De jeito nenhum! Se ia satisfazer as minhas nece ssid ades, não impo rta o títu lo”; “ Se  (...) traz o seu 
pão de  cada dia pra sua casa, pra sua família, p ra ter uma tranquilidade, não há problema nenhum"; “ 
ainda ia tá ajudand o o m eio ambiente também, né? Reciclável e tudo...”; “Ser a rainha do lixo uma 
pessoa chiqu e, como ela, eu seria, claro”; “entra a discriminação social. Mais uma vez. Em todo 
momento, ela mo strou um papel que onde ela tinha descriminação social, tivesse vergonha de onde 
ela mor ava, tinha vergonha de si própria, a roupa que ela ia vestir”; “não  pensaria e m qu estão d e 
status. Eu  pensava em questão de manter a minh a ideologia, aí poderia ser rainha do  lixo, rei do lixo 
e tal, desd e que eu conseguisse manter tod os o s pro je to s andando. Se  fosse a favo r dos menos 
favorecidos (...) Usaria com mu ito prazer”.

 
Figura 45: Comparação entre os discursos dos estudantes – categoria Reis e rainhas do lixo 
Fonte: Estudantes do CIEJA – Butantã e EJA Pinheiros 

4.1.6.4 Etapa comparativa: Categoria Lições de Clô 

 As Lições de Clô para os estudantes do CIEJA Butantã tangenciaram a reciclagem, a 

priorização do amor e “que o dinheiro não é tudo”: “Ela só estava olhando para a fama e para as 

belezas, a riqueza. Esqueceu do esposo. Daí no final reconheceu”. De acordo com os estudantes, manter 

os amigos é outra lição, assim como também fazem alguns jogadores de futebol.  

 Os alunos do EJA Pinheiros, assim como os estudantes do CIEJA Butantã, também falam 

na questão da reciclagem e na importância de se manter as origens. Em seus discursos percebemos 

ainda que, para eles, deve-se permanecer “humilde” e “discreto”. Nestes dizeres percebemos o receio 

da perda eminente: “nunca nunca trate mal alguém quando estiver subindo, porque um dia você pode 

encontrar quando estiver descendo”. Outra lição de Clô, segundo o discurso de um estudante, é “correr 

atrás do sonho”, sem atropelar ninguém. No caso deste aluno, os seus sonhos compreendiam 
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“terminar os estudos, formar uma família e ser feliz”. A felicidade, para ele, desvincula-se da riqueza e o 

importante é “ter o necessário”, sendo o necessário um trabalho, uma renda, uma vida boa com a 

família, uma casa e a saúde: “o dinheiro não consegue comprar saúde [...] você tem que ter saúde e vontade 

de trabalhar”. 

 Na sequência apresentamos a figura 46 com a comparação entre os discursos dos 

estudantes na categoria Lições de Clô: 
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“Não, para mim não. Para v ocê e nsina?”; “ela ensinou  sobre a reciclagem, né? Reciclar é vid a”; 
“ensinou que o dinheiro não é tudo, o imp ortante é ter alguém d o lado que ela ama de verdad e, que 
era o marido dela. Ela reconhece u que estava errada (...) ela só estava olhando para a fama e para as 
belezas, a riqueza. Esque ceu do esposo. Daí no final ela re conheceu”
“mesmo sendo rico  a gente não ia p erder  a questão dos amigos né? Então mesmo se você, por 
exemp lo , perdesse tudo, você  voltaria para quem? Voltaria par a seu amigos. Ou  seja, manter aquilo 
era m uito importante né? Eu ach o que  isso aí foi uma mensagem”; “ acho legal uns jogad ores de 
futebol que morava não sei aond e e sempre eles voltam lá p ara rever os amigos, né? Eu acho legal 
isso aí, se acontecer um dia de eles  cair na  estaca zero, tipo nada. Mas os caras, os amigo s não  vão te r 
o falar d ele”.

“Sem falar que ainda ia tá aju dando o meio ambiente também, né? Re ciclável e tudo...”
“não podemos perder as nossas or igens. Ser h umilde, ser d iscreto. Não é porque você tem dinheiro, 
que você tem que  pisar nos outros. Porque do jeito que você tem hoje, amanhã você pe rde ( ...) 
Então, manter as origens”; “nu nca trate mal alguém quando e stiver subind o, porque um dia vo cê 
pode encontrar quando  estiver descendo” “a gente tem qu e corre r atrás do sonho da pe ssoa. Não 
como ela correu (...), mas não sair atropeland o o que v em pela frente (...) Meu sonho mesmo é 
terminar os meus estudo s, formar uma família e ser fe liz (...) de que adianta ter e sse  tanto de  riqueza 
e às veze s você vê uma família mais humild e e tem mais felicidade. Eu acho que você tem que ter o 
necessário pra você viver bem. Isso é importante”; [necessário] “É ter um trabalho, ter u ma renda, 
ter  uma vida bem com a sua família, uma casa, ter saúde, é preciso ter saúde  (...) o d inheiro não 
consegue comprar saúd e (...) você tem que ter saú de e  vontade de trabalhar.É isso aí".

 
Figura 46: Comparação entre os discursos dos estudantes – categoria Lições de Clô 
Fonte: Estudantes do CIEJA – Butantã e EJA Pinheiros 
 

4.1.6.5 Etapa comparativa: Categoria Lições de Clô 

 Nesta categoria, o professor do CIEJA Butantã interferiu e colocou Clô como porta-voz do 

“sonho de todo mundo”. Sonho que, para ele, consiste em se “ter uma vida boa” que dê condições de 

“ficar com quem mais se gosta”. Sonho endossado em outro discurso, quando um dos estudantes 

afirma desejar “curtir o filho”, a família, os parentes, os amigos. Oferecer uma festa para acolher a 
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todos. Mas o “todo mundo” dito pelo professor, entendemos, refere-se aos que trabalham e por isso 

praticamente não veem seus filhos crescerem: “nós que trabalha [...] A gente sai de manhã e volta a 

noite e os bichinhos estão lá...”. No discurso de outros estudantes, os desejos de consumo despertados 

por Clô englobam uma casa com piscina, mas não necessariamente no Jardim América, mas sim no 

Jardim Paulistano, onde “você tem tudo”. A decoração de Clô também esteve nos comentários dos 

estudantes. Mas a decoração seria feita com “aqueles móvel da Rebouças”, tradicional rua de comércio 

moveleiro localizada no bairro de Pinheiros, em São Paulo. Além de “casa e conforto” e de móveis da 

Rebouças, o desejo de comprar roupas “com aquela facilidade” também foi comentado, mas não 

necessariamente roupas no estilo de Clô. Há a vontade de ir aos “melhores lugares”, na “melhor 

butique”, de comprar “muita bolsa”, “Louis Vuitton, é claro”, declara um dos alunos. Entre os alunos 

houve a declaração de que o dinheiro traz felicidade: “dinheiro não traz felicidade, então me dá e vá 

viver sem”. Este mesmo estudante comentou ter o desejo de ter um “terno Giorgio Armani, sapato 

maneiro, um relógio de 20 mil no pulso [...] [um] Mercedes ou Audi TT que é mais legal”. Para quem 

disser que dinheiro não traz felicidade, ele convida a experimentar um pouco de sua realidade: 

“Trabalhar todo arreado [...] saindo daqui to indo trabalhar, ai você vai ver o que é difícil”. Apenas um 

aluno afirmou estar satisfeito com o que tem, pois conseguiu tudo “com muita luta, com muita 

dificuldade”. 

 Para os estudantes do EJA Pinheiros, Clô gostaria que eles desejassem consumir uma casa 

em um bairro nobre com pessoas importantes como vizinhas: “A casa, num bairro nobre com pessoas 

importantes ao lado. É o que ela gostaria que a gente consumisse”. “Morar em um bairro melhor” e em 

“uma casa melhor” é colocado por um estudante como o “sonho de todo mundo”. Para este aluno, 

Clô queria ir para um lugar considerado decente não apenas por ela, mas pela sociedade.  Morar em 

um lugar melhor, para este estudante, vincula-se à qualidade de vida, o que não há na periferia: 

“periferia, querendo ou não [...] é periferia [...] e a qualidade de vida, né?” Mas as metas de Clô, embora 

“engraçadas”, são colocadas como distantes como o discurso de um estudante nos aponta: “ela tem as 

metas dela, são engraçadas [...] visam coisas muito longe, muito altas, são diferentes das minhas”. Clô os 

ensina a “batalhar” diz outro estudante. Batalhar por uma casa do sonho, “uma roupa melhor”. Em 

outro discurso, um aluno naturaliza a vontade consumir (“A gente por si próprio já tem vontade de 

consumir”) e coloca loja de shopping como chique: “1 e 99 não. É loja chique colega! Eu também 

estou chique! Vou em loja de shopping”. O consumo exagerado foi retratado ainda na fala deste 

estudante: “compro um monte de coisa que nem uso”. 
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 A seguir, colocamos na figura 47, os discursos dos estudantes referentes à categoria Clô: 

desejos de consumo: 
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“ela tem um sonho d e todo mund o, né cara? Quem é que não quer ter uma vid a legal, né? Uma vida 
boa (...) Você teria mais cond ições de ficar com quem você mais gosta né? Agora, nós que trab alh a, 
os nossos  filho s a gente não vê eles cresce r. A gente sai de manhã e  volta a noite e os bichinho s estão 
lá, crescendo e  tal, né? Não curte muito” ; “fazer uma boa festa (...) Curtir com seu s filh os,  com sua  
família, os parentes,os amigos, fa zer uma festa para todo mundo junto"; “uma casa no Jardim 
Amé rica, sem  dúvida. Uma casa com aquela piscina (...)  Não digo para morar porq ue é meio  do 
nada, você  não tem nada próxim o ali, eu sei como é aquela região, você não tem nada bem próximo. 
Não é igual você morar no Jardim Paulistano. Você tem tudo no Jardim Paulistano ”; “fiq uei com 
vontade de sair para comprar roupa com aquela facilid ade q ue ela saia d e comprar tudo , e scolher 
tudo. Não no estilo dela”; “Roupa”; “Terno Giorgio Armani, sapato  maneiro, um relógio de 20 mil 
no pulso. Chegar de Mercedes ou Audi TT que é mais legal. Não vamos falar, “Ah, dinheiro não 
traz felicidade”, então me dá o seu e v ai viv er sem. A verdade é essa. Dá o  teu d inheiro e vai viv er 
sem. Aí você vai ver. Trabalhar todo arreado , ch egar  de manh ã, que nem eu, saindo daq ui to indo  
trabalhar, a i você vai ver o que é d ifícil”; “aquela casa e conforto”; “Ah, nos melhore s lugares, 
melhor butique”; “Daslu... (riso s). Vai a lá, a camisa  chega custando 10 dólares, v ocê vai pagar  
300”; “Muita bolsa”

“Nenhuma vontade”; “Ela não de ixou v ontade, mas ela demo nstrou ali pra vo cê batalhar pra 
conseguir, por exemplo, uma casa do seu sonho, uma roupa melhor, né?”; “Não”; “Só u ma casa 
mesmo”; “A casa, num bairro nobre  com pessoas importantes  ao lado. É o que ela gostaria q ue a 
gente consumisse”; “De ter muito dinheiro pra sair farreando po r aí (...) Farrear, com viagens, 
restaurantes chique s, só isso”; “Eu vi a novela. Acho q ue uma casa boa, né? Uma casa com piscina 
como aq uela. Eu não queria mais nada!”; “A casa, né? (...) Todo mundo te m o sonh o de ter a sua 
casa lind a, maravilhosa (...) Ter dinh eiro e  matar as vo ntades, muita farra...”; “A gente por si próprio 
já  tem v ontade de consumir, né? Já b asta ver  uma lojinha e  ó. Co mprar um sapato...";  “Na loja de 
1,99”; “1,99 não. É loja chique colega! Eu também tô chique ! Vo u em loja de sh opping! (...) A gente  
por nature za, já tem a vontade de consu mir. A gente consome até  o que não usa. Eu compro um 
monte de coisa que  eu nem  uso”; “Morar num ba irro melhor (...) se v ocê mora num bairro me nos 
favorável, você consegue uma grana, tem uma condição  de mudar  pra um  bairro melhor, pra uma 
casa melhor...É o sonh o de to do mundo. E q ual era o sonho d ela, sair daquele bairro daquela 
mesmice, pra ir pra um lugar de cente, pra ela decente e pra sociedade decente ta mbém, porque  
periferia, querendo ou  não querendo é periferia (...) e a qu alidade de v ida, né? Todo mundo...quem 
é que não quer uma qu alid ade de vida m elhor?”; “ela tem as m etas dela, são engraçadas... são assim, 
visam coisas muito longe, muito altas, são diferentes das minhas. Eu também tenho os meus desejos 
de consumo, acho que todo mund o tem, mas não ... nada q ue e la tenha despertado em mim. Aquilo 
que já vem da pessoa me smo (...) O básico, né? Ter o suficie nte pra me manter e  viver  tranquila. 
Uma reservinha (...) Casa, moradia, alimentação, educação, família, só”.

 
Figura 47: Comparação entre os discursos dos estudantes – categoria Clô: desejos de consumo 
Fonte: Estudantes do CIEJA – Butantã e EJA Pinheiros 
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4.1.6.6 Etapa comparativa: Categoria Clô pelos estudantes 

Na última categoria - Clô pelos estudantes – nos discursos dos estudantes do CIEJA Butantã, 

chega-se a classificá-la como nortista, como uma maranhense. Associam-na à pessoa alegre, do povo, 

da periferia, da favela, de muita força de vontade, que tentava ser chique mas não conseguia ser 

totalmente e esperava que o mundo girasse em torno dela. Era uma pessoa com vergonha da origem 

de seu dinheiro. Entre os discursos, um aluno aproximou Clô de seu cotidiano, ao dizer que a 

personagem lembrava o jeito de ser de uma amiga, alegre e decidida. Outro estudante identifica-se 

com Clô no desejo de comprar. Mas o discurso de um aluno revela a identificação da turma com o 

Seu Fortunato, de quem Clô, o tempo todo, procurou se distanciar: “Quem parece com a gente é o tio 

dela, lá. Ele tem tudo a ver com a gente”. [Seu Fortunato] “do pagode”, “convidava todo mundo”.  

Os estudantes do EJA Pinheiros atribuíram à Clô extravagância, futilidade, loucura, egoísmo. 

Definiram-na como sonhadora e em busca de fama, mas destacaram em seus discursos 

principalmente a ingenuidade e a autenticidade da personagem: “Ela é extremamente ingênua (...) ela 

passa a ser autêntica”, “eu a concebi como ingênua”, “a verdade incomoda (...) falar tudo o que ela sente 

(...) tão abertamente incomoda”. A identificação entre os estudantes e Clô se evidenciou em alguns 

discursos: “Todo mundo tem um pouco de Clô dentro de si”, “temos um pedacinho da Clô”, “toda 

população gostaria de ter dinheiro, então toda população é parecida com Clô”. 

 Abaixo, apresentamos na figura 48 a comparação entre os discursos dos estudantes, na 

categoria Clô pelos estudantes: 
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“nortista”; “do Maranhão”; “imagem que o pessoal gosta. O bum ba-meu boi”; “simpática, alegre, gosta d e 
bastante brilho ”; “mucha luz”; “ingênua”; “força de vontade”; “per iferia”; “povão”;  "metida”; “queria ser chique, 
mas de ch ique não tinha muita coisa”; “favelada”; “alienada”; “o mundo girava em torno dela”; “tinha vergo nha 
de ser rain ha d o lixo”; “tinha vergon ha de ond e vinha o dinheiro, mas não tinh a vergonh a de  chegar lá e gastar o 
dinheiro”; “ten ho uma amiga parecida com a Clô (...) bem positiva em tudo (...) se ela tem um problema, e la dá 
a volta por cima e  vai (...) alegre , decidida (...) resolvida”; “A von tade  de  comp rar (...) Eu adoro comprar. Roupa 
principalmente”; “muitas bolsas, sapato (...) mas não temos, então tem qu e ir devagar”; “Quem parece com  a 
gente é o tio  dela, lá. Ele tem tudo a ver com a gente”; [Seu Fortunato] “do p agode”, “convidava todo mundo ”.

“Extravagância, futilidade, do ida...”; “se preocupa muito com o que  os outros p ensam, o que os outros acham, 
mas na verdade ela não sab e se comportar da maneira como  eles  gostariam que ela se comportasse. Ela não sabe 
se colocar no meio dos ricos (...) Eu se i como  me comportar, mas n ão me interesso, n ão faço o que eles querem, 
faço o que eu quero e ponto”; “A verdade incomoda. A pessoa falar tudo o que ela sente, que ela acha, expressar 
assim tão aber tamente incomoda”; “autêntica (...) quer crescer, ela quer conseguir o auge da carre ira. Mas não 
tem espírito de  magoar nin guém” “atriz!”; “mesmo sendo perua, fú til, egoísta, querer viver um sonho, 
sonhadora, querer mu dar. Ela é extremamente ingên ua e dentro dessa ingenuidade dela, ela passa ser autêntica”; 
“Todo mundo tem uma Clô dentro de si. Tod o mundo é um pouquinho fútil, todo mundo é um pouquinho 
egoísta (...) querer melhor, querer mais”; “nós temos um pedacinh o da Clô em questões de realizações de 
sonhos. Não de querer mais, de  querer m ais (...) eu não concebi ela autêntica, mas eu concebi e la ingênua. 
Porque ela criou o seu  mundinho próprio, se fechou (...) já penso até em nível de questão de mudança do país. 
Quando eu falo em ajud ar os men os favorecid os, eu penso em mudança de sistema político, s istema econô mico, 
tod o esse tipo de coisa. Aí, seria o  meu lado da Clô, d e acreditar que um dia virá o socialismo, v irá  o comun ismo. 
Eu  não crio o meu mundo particular, mas eu fico sonhando. Sei que talvez, eu nem pegarei, mas um dia v irá”; 
“toda população gostaria de ter dinheiro, então toda a população é parecida com a Clô (...) Naq uele momento 
dela ali no auge, era o dinh eiro e ela estar na sociedade. Ela tá nos jornais, nas revistas. Então, ela, queria assim  
estar no  meio das pessoas”; “Ela queria fama”.

 
Figura 48: Comparação entre os discursos dos estudantes – categoria Clô pelos estudantes 
Fonte: Estudantes do CIEJA – Butantã e EJA Pinheiros 

4.2 O DISCURSO DO BLOG DAS NOVELEIRAS 

Objetivamos neste tópico de nossa pesquisa identificar quais elementos do discurso de Clô 

foram trazidos ao Blog das Noveleiras e quais foram as ressignificações despontadas. Colocamos, 

portanto, por meio deste blog, lentes na interdiscursividade, isto é, “na relação de um discurso com 

outros discursos” (BRANDÃO, 2004, p. 107)304.   

O Blog das Noveleiras é uma publicação on-line da Editora Abril inserida na página M de 

                                                
304 BRANDÃO, Helena H. N. Introdução à análise do discurso. Campinas, SP: Ed. da Unicamp, 2004. 
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Mulher, na categoria TV e Famosos305. As atualizações do blog são realizadas por Lindice-Bá, 

jornalista e redatora chefe da revista AnaMaria e colunista da rádio Trianon; por Giuliane Tirabasso, 

designer e administradora de empresas; e Carol Costa, que escreve para a Revista AnaMaria e para os 

blogs Guindaste, Bigodes, Focinhos e Raízes. Lindice-Bá, Giuliane e Carol Costa se intitulam como 

noveleiras.  

Nossa opção de trazer este Blog à nossa dissertação apoiou-se no fato de todos os posts sobre 

a personagem Clô estarem disponíveis mesmo após o término da novela Passione. Todos os dez posts 

publicados entre junho e dezembro de 2010 sobre a personagem são aqui transcritos em ordem 

cronológica para a realização de análise de discurso de linha francesa: 

Morri de rir com a Clô (Irene Ravache), que enlouqueceu de ciúme do Olavo 
(Francisco Cuoco) e se acabou de chorar, jogada na cama redonda do casal… O 
problema dela é o seguinte: o Olavo está dando umas escapadas porque prepara 
uma surpresa pra ela, a quem AMA DE PAIXÃO. Mas Clô o flagrou numa dessas 
escapadas e pensa que ele a trai. Hoje ela saberá o que o Olavo, de fato, vai fazer 
naquele casarão com aquela mulher que sempre põe um tango enquanto eles estão 
juntos… E você, já sabe qual é o segredo dele? (LINDICE-BÁ. 23 jun. 2010)306 

No post de 23 de junho de 2010, percebemos o destaque para o ciúme sentido por Clô pelo 

seu marido, Olavo, diante da possibilidade de estar sendo traída. Mas Lindice-Bá não descreve um 

ciúme qualquer: Clô “enlouqueceu de ciúme... se acabou de chorar, jogada na cama redonda do 

casal”. Também notamos um convite de Lindice-Bá, em tom de suspense, para que o leitor do blog 

acompanhe o capítulo daquele dia: “Hoje ela saberá o que o Olavo [...] vai fazer naquele casarão [...] 

E você, já sabe qual é o segredo dele?”. 

Ela é a clássica “mui” amiga da Clô (Irene Ravache): Jaque (Alexandra Richter). A 
secretária do Olavo da Silva (Francisco Cuoco) se finge de solidária e… trai a Clô. 
Porque cobiça o patrão. (LINDICE-BÁ. 5 jul. 2010)307 

Em 5 de julho de 2010, o comentário postado por Lindice-Bá fala sobre a eminente traição de 

Clô por sua amiga Jaque: “é a clássica ‘mui’ amiga [...] se finge de solidária [...] Porque cobiça o 

patrão”.  

                                                
305 BLOG DAS NOVELEIRAS. Disponível em: <http://mdemulher.abril.com.br/blogs/noveleiras/>. Acesso em: dez. 

2011. [MdeMulher: novelas e famosos - Blog das Noveleiras].  
306LINDICE-BÁ. O ciúme derruba qualquer mulher… 23 jun. 2010. Disponível em: 

<http://mdemulher.abril.com.br/blogs/noveleiras/novela/o-ciume-derruba-qualquer-mulher/>. Acesso em: 19 abr. 
2011. [MdeMulher: novelas e famosos - Blog das Noveleiras]. 

307LINDICE-BÁ. Jackie, “amiga” da Clô: não confie na onça… 5 jul. 2010. Disponível em: 
<http://mdemulher.abril.com.br/blogs/noveleiras/novela/nao-confie-na-onca/>. Acesso em: 19 abr. 2011. 
[MdeMulher: novelas e famosos - Blog das Noveleiras]. 
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De novo? É. Volta e meia, Clô (Irene Ravache) cai numa confusão armada pela 
amiga da onça Jaque (Alexandra Richter). Desta vez, ela saiu de casa achando que 
ia prum recital e chegou numa roda de samba! Pra piorar, o Mimoso do Olavo 
(Francisco Cuoco) adorou a ideia! E saiu doido pra sacudir o esqueleto. Mas Clô 
travou, falou mal do lugar e saiu dali vaiada com o rei do lixo. (LINDICE-BÁ, 5 
ago. 2011)308 

No terceiro post, em 5 de agosto de 2010, Lindice-Bá fala sobre mais uma das armadilhas 

protagonizadas por Jaque para Clô. Clô recebeu um convite para um recital de piano, mas chegou a 

uma roda de samba, “falou mal do lugar e saiu dali vaiada com o rei do lixo”. Mais uma vez o ciúme é 

um dos enfoques escolhido por Lindice-Bá. 

E a cena que a Clô (Irene Ravache) vai fazer diante da cena "catastrófica"  de ver o 
Olavo (Francisco Cuoco) dançando à beira da piscina com Bete (Fernanda 
Montenegro)?  Pelo berro que ela deu, vem barraco aí. Aliás, reparou no 
vestidinho rosa chiclete com aquela discreta flor na lapela que esta usando na festa 
pra Bete?  De novo, o pecado do exagero. Exatamente como quando ela escolheu 
plumas e brilhos para um simples jantar na casa da Bete... Eu desisto Clô, veste o 
que você quiser, exagera mesmo! E olha, relaxa! Não precisa se preocupar porque o 
Olavo dançando com a Bete é brochante! Parece que ele tá dançando com a mãe 
dele! (LINDICE-BÁ, 1 set. 2010)309 

No post de 1º de setembro de 2010, é comentado o possível “barraco” a ser armado por Clô 

depois de ver o seu marido dançando com Bete Gouveia na beira da piscina durante a festa de 

homenagem prestada por ela a Bete. Na sequência, Lindice-Bá também comenta o “pecado do 

exagero” de Clô, cujo “vestidinho” escolhido para a ocasião tinha cor de “rosa chiclete com aquela 

discreta flor na lapela”, ironiza. Lindice-Bá também lembra o vestido escolhido por Clô para o jantar 

na casa dos Gouveia: “ela escolheu plumas e brilhos para um simples jantar”, opina. 

Estressou o sistema? Faça como a Clô: BERRA MESMO! Procure um canto 
sossegado da casa (banheiro, quarto, garagem...). Pensa naquilo que está 
atrapalhando a sua vida e solta um berro bem alto: AAAAAAAAAH! Quanto mais 
alto mais alívio você sentirá. Vão te chamar de louca? Dane-se, pelo menos você 
será uma louca sossegada, e não estressada! Clô, podem te chamar de perua, doida 
o que for! Mas quem segura as pontas nessa casa de gente folgada do Jardim 
América é você! A mais centrada da família. Uma salva de palmas para a Clô! Clap, 
clap, clap! (LIDICE-BÁ, 15 set. 2010)310 

                                                
308LINDICE-BÁ.. Clô cai em armadilha da amiga da onça! 1 set. 2010. Disponível em: 

<http://mdemulher.abril.com.br/blogs/noveleiras/novela/clo-cai-em-armadilha-da-amiga-da-onca/>. Acesso em: 19 
abr. 2011. [MdeMulher: novelas e famosos - Blog das Noveleiras]. 

309LINDICE-BÁ.. Clô vai explodir de ciúme? 1 set. 2010. Disponível em: 
<http://mdemulher.abril.com.br/blogs/noveleiras/novela/clo-vai-explodir-de-ciume/>. Acesso em: 19 abr. 2011. 
[MdeMulher: novelas e famosos - Blog das Noveleiras]. 

310LINDICE-BÁ.  Berra mesmo, Clô! 15 set. 2010. Disponível em: 
<http://mdemulher.abril.com.br/blogs/noveleiras/novela/berra-mesmo-clo/>. Acesso em: 19 abr.  2011. 
[MdeMulher: novelas e famosos - Blog das Noveleiras]. 
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Em 15 de setembro de 2010, Clô chega ao post de Lindice-Bá como exemplo a ser seguido. 

Na luta contra o stress, a comentarista recomenda: “Faça como a Clô: BERRA MESMO! [...] Quanto 

mais alto, mais alívio você sentirá”. Clô pode até ser chamada de “perua, doida”, mas é uma perua 

“sossegada, e não estressada”, capaz de “segurar as pontas nessa casa de gente folgada do Jardim 

América”. 

Ela não merece ser passada pra trás desse jeito, ainda mais por quem ela considera 
amiga! Poxa, Clô (Irene Ravache), a Jaque (Alexandra Richter) é uma víbora! 
Odeio as sacanagens que essa secretariazinha insiste em aprontar contra você, uma 
mulher tão bem intencionada. Será que o Olavo (Francisco Cuoco) não vai 
descobrir nunca? Clô, se toca! Mulher precisa desenvolver um sexto ou sétimo 
sentido e reparar quando se está do lado da onça! Se bem que é tão fácil passar pela 
cobra, quase levar o bote e nem se tocar… Voltando à Clô: em que momento você 
acha que ela devia desconfiar da Jaque? Todos, né. E o que fazer, depois de 
descobrir que a fofa não é a amiga, mas a própria onça? Porque se tem um casal que 
se ama nessa novela, e que merece viver esse amor, é Clô e Olavo! (LINDICE-BÁ,  
4 out. 2010)311 

No post de 4 de outubro de 2010, Clô – “uma mulher tão bem-intencionada” –, recebe 

conselho de Lindice-Bá para ficar atenta como se não fosse uma personagem: “Poxa, Clô[...], a Jaque 

[...] é uma víbora!”. Lindice-Bá também opina “se tem um casal que se ama nessa novela, e que 

merece viver esse amor, é Clô e Olavo!”. 

Amei a cena da Jéssica (Gabriela Duarte) implorando pra Clô (Irene Ravache) 
voltar pra casa… Nada como pagar caro pela língua afiada, né, Jéssica? Você botou 
a Clô pra fora mas cuidar do batente lá na mansão do Jardim América que é bom, 
nada… Continuo morrendo de pena da Clô. Coitada. Encarar aquele muquifo e 
ainda comer espetinho de gato, socorro, ninguém merece! Adoro espetinho, mas 
tem que ser saboroso, como esses aqui. E mais: o orgulho da Clô e do Olavo 
(Francisco Cuoco) precisa ser deixado de lado, pra eles voltarem com a corda toda 
para “o samba”. Afinal, depois do Berilo (Bruno Gagliasso) e da Jéssica na fase 
atual, ninguém gosta mais de sexo nessa novela do que Clô e Olavo, não? E um 
casal bem resolvido sexualmente e FELIZ só faz bem pra quem está do lado. 
Repara só! E tem mais: pra quem tem amiga invejosa como a víbora da Jaque 
(Alexandra Richter), nada melhor do que passar por cima de qualquer coisa em 
nome do amor! Por que não derrotar o orgulho, então? Abaixo o orgulho, Clô e 
Olavo! VOLTEM A SE AMAR!!! (LINDICE-BÁ, 6 out. 2010)312 

Em 6 de outubro de 2010, Lindice-Bá toma as dores de Clô: “Continuo morrendo de pena 

[...] Coitada. Encarar aquele muquifo e ainda comer espetinho de gato, socorro”. Lindice-Bá se refere 
                                                
311LINDICE-BÁ..  Clô não merece perder o amor de Olavo. 4 out. 2010. Disponível 

em:<http://mdemulher.abril.com.br/blogs/noveleiras/novela/clo-nao-merece-perder-o-amor-de-olavo/>. Acesso 
em: 19 abr. 2011. [MdeMulher: novelas e famosos - Blog das Noveleiras]. 

312LINDICE-BÁ.  Clô merece uma volta triunfal! 6 out. 2010. Disponível em: 
<http://mdemulher.abril.com.br/blogs/noveleiras/novela/sossega-leao-so-amansa-a-leoa-clo/>. Acesso em: 19 abr. 
2011. [MdeMulher: novelas e famosos - Blog das Noveleiras]. 
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ao período em que Clô morou na quitinete de Berillo depois de se desentender com seu marido, 

Olavo. Notamos aqui que a quitinete tem o sinônimo de “muquifo” e o espetinho de gato “socorro, 

ninguém merece”. Para acabar com o sofrimento de Clô e Olavo, Lindice-Bá opina, o “o orgulho [...] 

precisa ser deixado de lado” e “um casal bem resolvido sexualmente e feliz só faz bem para quem está 

do lado [...] VOLTEM A SE AMAR!!!”. 

Não estou gostando muito dessa propaganda gratuita que o Silvio de Abreu tá 
fazendo sobre o uso indiscriminado de calmantes. Falar no mínimo 10 vezes a 
palavra calmante, num tom bem-humorado e convidativo, a cada capítulo, pode 
incentivar seu uso. Ou tô sendo conservadora? Acho que não. É precaução. 
Sabemos que muita gente tem a péssima mania de se automedicar, e, brincando a 
novela pode acabar induzindo as pessoas a achar que uma calmantezinho, como 
diz a Clô  (Irene Ravache), resolve tudo nessa vida. E a gente sabe que não resolve. 
Ele "sossega a leoa" Clô, mas não resolve.  O único calmante que eu acredito que 
MELHORA a vida e verdade é o sexo. Clô, eu preferia você fogosa levando seu 
marido querido toda hora pra cama, do que oferecendo calmante para a família 
inteira. Inclusive, calmante exige receita médica e dinheiro.  Sexo só exige 
disposição para amar de verdade o outro. O mundo melhora com ele não? 
(LEDICE-BÁ. 26 out. 2010)313 

No oitavo post, de 26 de outubro de 2010, há uma advertência para Silvio de Abreu, autor da 

novela, pela “propaganda gratuita [...] sobre o uso indiscriminado de calmantes”, visto que “muita 

gente tem a péssima mania de se automedicar, e, brincando a novela pode acabar induzindo as 

pessoas a achar que um calmantezinho, como diz a Clô [...], resolve tudo nessa vida”. 

Extrovertida, protetora e o centro das atenções: a Clô  (Irene Ravache) combina 
direitinho com os leoninos. (LINDICE-BA, 3 nov. 2011)314 

Em 3 de novembro de 2010, o zodíaco entra para os comentários do post. Giuliane Tirabasso 

diz que Clô combina com os leoninos, pois é “extrovertida, protetora e o centro das atenções”. 

Coloridíssimas, soltinhas e compridas até um pouco acima dos joelhos, as batas da 
Clô (Irene Ravache) são sucesso garantido em qualquer tipo de corpo, mas caem 
especialmente bem em quem está com a barriguinha saliente. Dá uma olhada 
nesses três modelos – um “ensolarado”, outro um pouco mais discreto e um 
terceiro meio estilo oriental – e veja qual deles você prefere! (LINDICE-BÁ., 12 
dez. 2010)315 

                                                
313LINDICE-BÁ.  Clô, troca o calmante por sexo! 26 out. 2010. Disponível em: 

<http://mdemulher.abril.com.br/blogs/noveleiras/novela/sossega-leao-so-amansa-a-leoa-clo/>. Acesso em: 19 abr. 
2011. [MdeMulher: novelas e famosos - Blog das Noveleiras]. 

314LINDICE-BÁ.  O mapa astral de Passione. 3 nov. 2011. Disponível em: 
<http://mdemulher.abril.com.br/blogs/noveleiras/novela/o-mapa-astral-de-passione/>. Acesso em: 19 abr. 2011. 
[MdeMulher: novelas e famosos - Blog das Noveleiras]. 

315LINDICE-BÁ..  Passione está um porre…12 dez. 2010. Disponível em: 
<http://mdemulher.abril.com.br/blogs/noveleiras/tag/clo/>. Acesso em: 19 abr. 2011. [MdeMulher: novelas e famosos - Blog das 
Noveleiras]. 
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O último post sobre Clô acontece em 12 de dezembro de 2010 e o mote é a moda lançada 

pela personagem na novela. Lindice-Bá elogia as batas usadas por Clô e as descreve como 

“coloridíssimas, soltinhas e compridas” e garantia de sucesso “em qualquer tipo de corpo”, ainda mais 

para quem está com “a barriguinha saliente”. 

No discurso destes dez posts percebemos uma Clô ciumenta; suscetível à traição de sua 

melhor amiga, Jaque, que cobiça seu marido; enganada ao ser convidada para um recital de piano e 

chegar ao lugar e se deparar com uma roda de samba, da qual fala mal e recebe vaias; de gosto por 

vestidos exagerados como o rosa chiclete com flor na lapela usado na festa em homenagem à Bete 

Gouveia, ou como o vestido de plumas e brilho usado no “simples jantar” oferecido por Bete à Clô; 

um exemplo a ser seguido por ser uma perua sossegada e não estressada graças aos seus gritos de 

desabafo; bem intencionada e que por isso não merece perder o amor de seu marido para sua amiga-

da-onça, Jaque; que não merece também viver em uma quitinete sinônimo de muquifo e tão pouco 

comer espetinho de gato (que, aliás, “ninguém merece”); que não pode dar o mau exemplo pelo uso 

indiscriminado de “calmantezinhos”; Clô ainda é uma leonina, extrovertida, protetora, o centro das 

atenções; e capaz de lançar moda quando usa suas batas que “são sucesso garantido em qualquer tipo 

de corpo”. 

 

4.3 SILVIO DE ABREU E IRENE RAVACHE: DISCURSOS DA LÓGICA DE PRODUÇÃO 

Como explicamos na introdução deste capítulo, neste tópico, buscamos compreender as 

intenções e as motivações do ponto de vista da produção na telenovela Passione. Para isso, 

procuramos captar os discursos do autor da novela, Silvio de Abreu, e da atriz Irene Ravache, que 

interpretou a personagem Clô. Quando trazemos as vozes do autor e da atriz para nossa dissertação, 

evidenciamos nosso olhar para a constituição dos “fios ideológicos” (expressão utilizada por 

Bakhtin,2002) e demonstramos nosso entendimento da comunicação como um processo, como 

falamos e defendemos anteriormente neste trabalho. 

Recorremos nesta etapa à técnica de entrevista semiestruturada, com dois roteiros de 

questões; um direcionado a Silvio de Abreu e, outro, para Irene Ravache. Como o autor de Passione 

estaria fora do País até o final de novembro, as perguntas foram encaminhadas e respondidas por e-
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mail, em outubro de 2011316. Com Irene Ravache, fizemos o mesmo: enviamos as questões (outubro 

de 2011) e obtivemos as respostas por e-mail (dezembro de 2011)317. Transcrevemos, a seguir, 

primeiro, as respostas do autor para a realização da análise de discurso de linha francesa, e ver como o 

seu discurso conversa com outros discursos (ORLANDI, 2009, p. 80)318. Na sequência, fazemos o 

mesmo com a contribuição de Irene Ravache. 

Nossa primeira pergunta ao Silvio foi Qual foi a sua intenção ao conceber uma personagem como 

a Clô? Que características e discussões você pretendia inicialmente mobilizar e trazer à tona? Como 

resposta, obtivemos: 

Clô, apesar de, aparentemente, ser apenas um personagem de comédia, tinha 
várias discussões atreladas a ele. Primeiro o deslumbramento de uma mulher sem 
cultura, apenas interessada no mundanismo das revistas de celebridades e em 
ascençao social, o mau uso do dinheiro num consumismo exagerado e a ausência 
de qualquer interesse que não fosse o material. Não era exatamente uma recriação 
de o burguês fidalgo de Moliére, mas chegava perto. Para mim, ainda copiando 
Moliére, a comédia é o melhor veículo para a crítica social.   

 Percebemos nas palavras do autor o vínculo de Clô com outro discurso, com o discurso da 

obra O Burguês Fidalgo de Moliére, uma comédia teatral estreada em 1670, em Paris, na França, 

cujas temáticas mobilizadas versavam sobre “os anseios da burguesia em se tornar parte da nobreza e 

a falta de conhecimento e cultura intrínsecos a esses aspirantes”319. Por meio de Clô, personagem do 

núcleo cômico de Passione, Silvio de Abreu, entendemos, procura tecer uma crítica social. Para isso, 

segundo ele que parafraseou Moliére, “a comédia é o melhor veículo”. Como podemos perceber pela 

resposta acima, Silvio atrelou à Clô, discussões como o deslumbramento, a falta de cultura, o 

interesse pelo “mundanismo” de revistas de celebridades, o interesse pela ascensão social, o 

consumismo e o materialismo. Mas, nos questionamos, que falta de cultura é essa mencionada pelo 

autor? Clô, uma nova rica, seria “sem cultura”? Neste ponto criticamos a colocação de Silvio de 

Abreu e retomamos o conceito de cultura proposto pela vertente dos Estudos Culturais,  

a ‘cultura’ é entendida como a esfera na qual se naturalizam e se representam as 
desigualdades sociais – inicialmente desigualdades de classe [...], hoje cada vez 

                                                
316 ABREU, Silvio. Mensagem resposta de Silvio de Abreu.. Mensagem recebida por:  rosilene.marcelino@hotmail.com em: 

19 out. 2011, às 12:16. [Mensagem via endereço eletrônico]. Anexo H. 
317 IR Produções-A Reserva. Mensagem resposta de Irene Ravache. Mensagem recebida por:  

rosilene.marcelino@hotmail.com em: 9 dez. 2011, às 12:37. [Mensagem via endereço eletrônico]. Anexo H. 
318 ORLANDI, Eni P. Análise de Discurso: princípios e procedimentos. São Paulo: Pontes, 2009. p. 80. 
319 POQUELIN, Jean Baptiste. O Burguês fidalgo. Disponível em: 

<http://www.opalco.com.br/foco.cfm?persona=textos&controle=70>. Acesso em: 28 dez. 2011. 
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mais desigualdade de gênero, raça ou etnia [...]. Mas ao mesmo tempo, cultura é o 
meio pelo qual os diferentes grupos subordinados vivem e opõem resistência a essa 
subordinação (GOMES, 2004, p. 104)320  

Assim, cultura, na acepção dos Estudos Culturais, é ‘a produção e reprodução 
sociais de sentido, significado e consciência’ (O’SULLIVAN et al. apud GOMES, 
2004, p.104) 321 

Questionamos o autor sobre eventuais transformações sofridas pela personagem ao longo da 

trama comparadas ao seu projeto inicial e quais aspectos e pessoas poderiam ter influenciado na 

transformação de Clô ao longo de Passione. Mas Silvio de Abreu revelou não ter ocorrido 

transformações e que “o personagem seguiu o rumo previsto na sinopse”. 

Outro ponto questionado referia-se a críticas, positivas e negativas, recebidas sobre Clô e por 

quais caminhos tais críticas chegavam até o autor. De acordo com Silvio de Abreu:  

As críticas em sua maioria vinham de pessoas que se identificavam com ela e que 
não queriam se ver do jeito que o personagem era mostrado na televisão. Isso é 
muito comum. Quando fiz rainha da sucata em 1990, a palavra "emergente" ainda 
nem estava em uso e as críticas foram as mesmas. É curioso, mas grande parte do 
público acredita que dinheiro e educação andam juntos, ou seja, uma pessoa rica é 
bem educada, o que está muito longe da verdade.  Esses comentários chegavam até 
mim através de jornais, internet, pessoas que falavam comigo nas ruas, cartas etc. 
Mas é bom que fique claro que o número de críticas foi infinitamente inferior ao de 
elogios, náo só ao personagem como também, e muito merecidamente, à grande 
atriz que é Irene Ravache. 

Percebemos a migração do discurso de outra novela do mesmo autor, Rainha da Sucata, para 

Passione, para a personagem Clô. Mas também percebemos que Clô vem revestida de novos 

elementos, como por exemplo, a palavra “emergente”, não utilizada nos anos 1990, época de 

veiculação de Rainha da Sucata. Constatamos, dessa maneira, a paráfrase como matriz de sentido e a 

partir da qual a novela se constitui. Como nos coloca Orlandi (2009): 

As novelas obedecem, em geral, a um estrito processo de produção, dominado pela 
‘produtividade’: assistimos à ‘mesma’ novela contada muitas e muitas vezes, com 
algumas variações [...] Daí decorre a afirmação de que a paráfrase é a matriz do 
sentido, pois não há sentido sem repetição, sem sustentação no saber discursivo. 
(ORLANDI, 2009, p. 37-38) 322 

Silvio de Abreu também nos mostra sua busca pela ruptura com a ideia de que “dinheiro e 

educação andam juntos”, o que está, segundo ele, “bem longe da verdade”. Neste sentido, 

                                                
320 GOMES, Itânia M. M. Efeito e recepção: a interpretação do processo receptivo em duas tradições de investigação sobre 

os media. Rio de Janeiro: E-papers Serviços Editoriais, 2004. p. 104. 
321 O’SULLIVAN et al.. In: GOMES, Itânia M. M. Efeito e recepção: a interpretação do processo receptivo em duas 

tradições de investigação sobre os media. Rio de Janeiro: E-papers Serviços Editoriais. 2004. p. 314. 
322 ORLANDI, Eni. Análise de Discurso: princípios e procedimentos. São Paulo: Pontes, 2009. p. 37-38. 
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percebemos a investida do autor por uma “ruptura de processo de significação” (ORLANDI, 2009, p. 

36)323. Temos, pois, “movimentos diferentes, utilizando os elementos do terreno”, como nos aponta 

Certeau (1994, p. 98)324.  

Perguntamos o porquê da inserção de Clô no núcleo cômico de Passione. As motivações 

trazidas foram: 

Primeiro porque é um bom personagem de comédia e minhas novelas se 
baseiam em uma junção de estilos abrangendo o policial, o melodrama e a 
comédia. Depois porque forma um bom contraste entre um homem 
preocupado com a natureza, trabalhando com reciclagem, e uma mulher 
completamente desligada da realidade. Neste contraste era possível discutir as 
responsabiliddaes sociais de cada um. 

A polaridade entre Clô e seu marido, Olavo, apresenta-se como estratégia do autor para 

apontar responsabilidades sociais dos personagens. De um lado há Olavo e seu trabalho com 

reciclagem (voltado ao merchandising social de sustentabilidade ecológica) e, de outro, há Clô, 

colocada pelo autor como “desligada da realidade”. 

Perguntamos sobre outras questões sociais mobilizadas por Clô e como foi o processo 

inserção dessas temáticas ao longo do enredo. Silvio de Abreu esclareceu: 

Trabalho sempre com pesquisas e todos estes assuntos eram possíveis dentro do 
universo do personagem. O dia rosa, por exemplo, foi uma maneira divertida de 
chamar a atenção das mulheres sobre a mamografia, o exagero da roupa de clô, 
toda rosa e brilhante, com ela muito mais preocupada com o figurino do que com o 
exame em si, foi um dos momentos mais hilariantes da novela e informou o 
público da importância do exame sem ser didático ou aborrecido. A cena do censo, 
onde ela confunde as palavras do entrevistador, teve a mesma função: informar 
sem chatear.  

Notamos que, além da questão da reciclagem, Clô protagonizou outros dois merchandisings 

sociais: o Censo e o Dia Rosa. O núcleo cômico, através de Clô, foi uma estratégia, parece-nos, 

encontrada pelo autor para falar de questões sociais “sem ser didático ou aborrecido”, com o objetivo 

de “informar sem chatear”. 

Por fim, pedimos a Silvio de Abreu que nos dissesse quais eram as aproximações e os 

distanciamentos entre a personagem Clô e aqueles que vivem o cotidiano da sociedade de consumo e 

                                                
323ORLANDI, Eni. Análise de Discurso: princípios e procedimentos. São Paulo: Pontes, 2009. p. 36. 
324 CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: artes do fazer. Petrópolis, RJ: Vozes, 1994. p. 98. 
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a resposta foi: “não sei direito, sou um criador, um artista, não tenho uma visão precisa do alcance do meu 

trabalho, aliás, nem quero ter. Talvez essa pergunta fosse melhor endereçada a um sociólogo”. Contudo, 

esta declaração contrapõe outra dada pelo autor ao Meio & Mensagem, veículo destinado a 

profissionais de publicidade, na qual afirma, como também mencionamos em nosso artigo Clô: uma 

personagem da sociedade de consumo325, retratar em suas obras a sociedade de consumo: “não somos 

artistas que trabalham apenas num conceito unicamente artístico. Nós trabalhamos dentro de um conceito 

artístico e comercial [...] Em todas as novelas que faço, o que eu retrato é a sociedade de consumo”326 

Para Irene Ravache, perguntamos se havia diferenças entre a Clô descrita na sinopse de 

Passione e a Clô que a atriz efetivamente levou ao ar. E a resposta foi: 

Quando sou convidada para fazer um papel, o que sei do personagem é aquilo que 
o autor informa por escrito. A primeira impressão desta leitura, guardo 
carinhosamente e cuidadosamente "num escaninho, em algum zona da minha 
cabeça". Se tenho a oportunidade de conversar com o autor, esta informação é 
maior, pois vem com um colorido emocional. Em seguida tenho o encontro com a 
direção, os colegas com quem vou contracenar, com cenógrafo, figurinista. O 
resultado dessas leituras e conversas vai se somando às primeiras impressões que 
"guardei" ao ler a sinopse. É assim que começo a compor um personagem. Creio 
que a Clô foi bem fiel à sinopse do Silvio de Abreu. 

 Irene nos mostra que a composição de uma personagem interpretada por ela é o resultado 

do entrelaçamento de muitos fios. Passa pela sinopse, por conversas com o autor (se houver 

oportunidade), pela direção, pelos pares de cena e equipe de produção como cenógrafo e figurinista. 

Há, por assim dizer, uma polifonia em cada personagem. Em outro momento, Irene também sinaliza 

que as “as características não só da Clô, mas de todos os personagens que” faz, são resultado também 

da observação de pessoas e afirma: “Observar é um instrumento fundamental para o ator”. Entre as 

características de Clô, destacadas pela atriz, estão a “alegria, a leveza (a depressão não fazia parte do 

vocabulário dela) e a fidelidade ao seu amor”, Olavo. De acordo com Irene Ravache, Clô foi uma 

personagem muito fiel à sinopse: “Não tivemos muitas modificações, a Clô era muito bem definida pelo 

Silvio. Considero transformações quando um ou mais aspectos do caráter do personagem é modificado”. 

Perguntamos se Clô faria sentido fora do núcleo cômico de Passione, e Irene sinalizou que sim, 
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respondendo-nos “Você não conhece muita gente extravagante, ou cafona, ou exagerada? Nem sempre 

elas são engraçadas ou divertidas”. De todo modo, Irene pondera, “É importante que não se esqueça que 

ela é uma personagem de ficção, que conseguiu uma aliança com um público que, por estar acostumado com 

o cotidiano das telenovelas, soube diferenciar o que era para ser levado a sério e o que era brincadeira”. 

 Ao perguntarmos sobre a mobilização de questões sociais (Censo, Dia Rosa e reciclagem) 

através de Clô e se tal investida surtiu o efeito desejado, Irene afirmou não ter como nos dar esta 

resposta e diz, pensar que “o Silvio não se propõe a uma mobilização, quando fala destes assuntos é 

porque eles acontecem no dia a dia e não para levantar um questionamento”. 

 Ponderamos com Irene que durante o período de exibição de uma novela o público 

costuma pedir a atores eventuais mudanças na personagem ou mesmo fazer comentários e críticas. 

Ponderamos ainda que há receptores que chegam a diluir as fronteiras entre a personagem e o ator. E 

questionamos se isso aconteceu com Clô e, em caso positivo, quais teriam sido os pedidos e as 

críticas do público para a personagem. Para Irene:  

A mudança que houve não partiu do público e sim do próprio autor. Nas primeiras 
conversas o Silvio de Abreu imaginou que, em algum momento, a Clô teria um 
romance em consequência de uma possível traição do Olavo, armada pela 
secretária dele. Mas desistiu da ideia porque Clô e Olavo formaram um casal 
verdadeiramente apaixonado e por tanto uma terceira pessoa não caberia entre 
eles. 

 Perguntamos também quais mensagens Clô deixa para o Brasil e Irene nos disse que esta era 

uma questão “séria e abrangente”, mas destaca autenticidade e busca da personagem para manter a 

família unida: 

O que ouvi das pessoas ao longo da novela: a Clô mesmo politicamente incorreta 
em muitas afirmações, é uma boa pessoa. Quando eu perguntava por que a achava 
uma boa pessoa, a resposta era "a gente sente". Isso ouvi várias vezes. Ela não era 
nem boazinha, nem má, ela era ela mesma, autêntica, procurava manter a família 
unida.   

Por fim, colocamos que em nossa dissertação procuramos mostrar que o consumo, e não o 

consumismo, é um direito de todos. Na linha de Sinhá Vitória e sua cama de couro, do livro Vidas 

Secas. E perguntamos à atriz se a personagem Clô havia colaborado para essa postura: 

Há uma diferença muito grande no comportamento destas duas personagens. Não sei como 

você está conduzindo o seu trabalho. O consumo não é um direito de todos, o sonho, a vontade, o 
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desejo, sim. O consumo é diretamente ligado à condição de possuir o objeto desejado. A própria Clô 

só passa a ter o que deseja depois que se casou com o Olavo, este sim tinha condições ao consumo, a 

Clô só tinha o desejo. Agora quando o consumo deixa de ser saudável e por tanto aceitável e vira 

consumismo? Como isso é determinado? Certamente não pelo dinheiro. 

 

4.4 ENTRE DISCURSOS: UMA REFLEXÃO SOBRE A FORMAÇÃO DISCURSIVA 

Como sinalizamos anteriormente, se no capítulo anterior olhamos para as práticas de 

consumo na telenovela Passione, através dos discursos da personagem Clô; neste, na maior parte, 

olhamos como os estudantes, receptores deste produto cultural midiático, significaram, 

ressignificaram, discutiram e negociaram significados trazidos por esta personagem. Além disso, 

somamos às nossas análises os discursos do Blog das Noveleiras sobre a personagem para observarmos 

como a mídia também interpretou, ressignificou e ofereceu significados a partir de Clô. Por fim, 

trouxemos discursos de Silvio de Abreu (autor de Passione) e Irene Ravache (intérprete de Clô), para 

cristalizarmos nossa posição de compreender a comunicação como um processo, olhando também 

para as lógicas da produção. Abrangemos desta maneira os eixos sincrônico e diacrônico propostos 

por Martín-Barbero (2009)327 e que mencionamos no início de nosso trabalho, quando traçamos o 

nosso percurso para o desenvolvimento de nossa dissertação. Procuramos por meio desta rota, 

portanto, colocar lentes nos discursos para identificarmos um mapa das mediações, bem como os 

“fios ideológicos” mobilizados a partir do enredo de Clô em Passione. 

Neste sentido, a seguir, desenvolvemos mapas com os significados provenientes desses 

discursos, desde algumas das questões abertas do Mapa de Consumo Cultural até os grupos de 

discussão, no caso dos estudantes, passando pelas impressões ressaltadas pelo Blog das Noveleiras e 

pelas entrevistas cedidas por Silvio de Abreu e Irene Ravache. Também inserimos os discursos de 

Clô, discutidos no capítulo anterior. Dividimos os discursos por expressões emergidas, como 

televisão (figura 49), telenovela (figura 50), Passione (figura 51), Clô (figura 52), ascensão social 
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(figura 53), brega (figura 54), emergente (figura 55), chique (figura 56), pobre (figura 57), rico 

(figura 58), reis e rainhas do lixo (figura 59), dinheiro (figura 60), desejos de consumo (figura 61).  

 

CIEJA Butantã

EJA Pinheiros

Blog das noveleiras

Irene Ravache

Silvio de Abreu

Personagem Clô

T
el

ev
is

ão
Deprimente, positiva, legal, adorável, passatempo.

Causa pavor, adorável, novelas, jornal, filmes, influencia, prejudica, fraca, 
desnecessária.

Novela, programas do Faustão e da Ana Maria Braga.

 
Figura 49: Discursos e a circulação de significados – televisão 
Fonte: CIEJA Butantã; EJA Pinheiros; Personagem Clô 

 

CIEJA Butantã

EJA Pinheiros

Blog das noveleiras

Silvio de Abreu

Irene Ravache

Personagem Clô

T
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Globo, traição de casais , influencia, orienta e informa, coincide com a vida, 
péssimas, Ribeirão do Tempo, estressante, legal.

Globo, chata, otimas, conhecimento, passatempo, colabora na formação de 
adolescentes rebeldes e sem escrúpulos, fuga, adorável, ilusão, odiável, influencia, 
pessoa pode trair como na novela, traição de casais, bordões/gírias , tira da 
realidade, mistura irreal com a vida real, identificação com as his tórias, violência 
doméstica, tema de assuntos com amigos, mostra a realidade que acontece no 
cotidiano, negativa, moda, influencia adolescentes.

Novelas de sua autoria mesclam o policial, o melodrama e a comédia.

Se inspira em mesas de novelas e assite à Ti Ti Ti.

Público está acostumado “com o cotidiano das telenovelas” e sabe dis tinguir o que 
pode levar a sério e aquilo que é brincadeira.

 
 Figura 50: Discursos e a circulação de significados – telenovela 

Fonte: CIEJA Butantã; EJA Pinheiros; Silvio de Abreu, Iremne Ravache e Personagem Clô  
 



 

 

199

CIEJA Butantã
EJA Pinheiros
Blog das noveleiras
Silvio de Abreu

Irene Ravache

Personagem Clô

Pa
ss

io
ne

A comédia pode ser considerada o melhor veículo de crítica social; a comédia pode  
informar de maneira didática sem ser “aborrecido” e sem "chatear”; as críticas 
recebidas eram provenientes de pessoas que se identificavam com Clô e não 
gostavam de se ver retratadas daquela maneira; houve mais elogios recebidos do 
que críticas à novela; apresenta o contraste de Olavo, preocupado com a natureza e 
Clô “desligada da realidade”; discussão de responsabilidades sociais; discussão 
do Dia Rosa (importância da mamografia).

A mobilização de temáticas como o Dia Rosa, o Censo e a reciclagem é colocada 
pelo autor porque está no cotidiano

 
Figura 51: Discursos e a circulação de significados – Passione 
Fonte: Silvio de Abreu e Iremne Ravache 

 

CIEJA Butantã

EJA Pinheiros

Blog das noveleiras

Silvio de Abreu

Irene Ravache

Personagem Clô

C
lô

Alegria, fantástica, muito louca, inveja, legal, não se recorda, preocupada com a 
fama, preocupada com roupas, preocupada com o marido, mostra que o dinheiro 
não é tudo, mostra que devemos manter os amigos, reciclagem, representa o sonho 
de todo mundo, nordestina, maranhense, do povo, da periferia, da favela, força de 
vontade, vergonha da origem de seu dinheiro, não se parece com os estudantes 
(quem se parece é o Seu Fortunato, que gosta de pagode, de convidar todo 
mundo).
Excêntrica, sonhadora, rainha da reciclagem, engraçadíssima, autêntica, tinha 
vergonha de onde morava, tinha vergonha de si, reciclagem, importância de se 
manter as origens e permanecer humilde e discreto, correr atrás do sonho (terminar 
os estudos, formar família e ser feliz) sem atropelar ninguém, ensina a batalhar por 
uma casa melhor, extravagante, fútil, louca, egoísta, ingênua, autêntica, "todo 
mundo tem um pouco de Clô dentro de si”, “toda população gostaria de ter 
dinheiro” assim como ela.
Capaz de enlouquecer de ciúme; tem uma “mui” amiga, que é a Jaque; recebu 
convite para um recital de piano, mas chegou a uma roda de samba; comete o 
“pecado do exagero”; veste roupas nada discretas como o vestido rosa com flor na 
lapela, usado durante o jantar em homenagem a Bete Gouveia; "usa plumas e 
brilhos para um simples jantar”; "solta gritos para se aliviar, e assim torna-se um 
“erua sossegada”, segura as pontas da família; não merece ficar no muquifo 
(quitinete de Berillo) e comer espetinho de gato; incita o uso de calmantes; leonina; 
extrovertida; protetora; centro das atenções; lança moda com suas batas coloridas, 
soltas e compridas, que cai bem “em qualquer tipo de corpo”.

Personagem de comédia; trazia questões atreladas à personagem; 
“Deslumbramento de uma mulher ‘sem cultura’”; “Interessada no mundanismo das 
revistas de celebridades”; consumista; materialista; faz mal uso de dinheiro; 
chegava perto do Burguês fidalgo, de Moliére; desligada da realidade.

Extravagante, carismática e cheia de estilo; gosta de muito brilho, cor, som, 
apaixonada por seu marido, Olavo.

Fiel à sinopse da novela; a construção de um personagem também resulta de 
conversas com o autor, pares (de cena e da produção); resultado também de 
observação; alegre; leve; fiel ao marido Olavo; Clô poderia ter traído Olavo, mas 
Silvio de Abreu decidiu que não, pois os dois constituíam um casal apaixonado; 
politicamente incorreta em suas afirmações; boa pessoa; não era boa nem má, era 
autêntica; mantinha a família unida.

 
Figura 52: Discursos e a circulação de significados – Clô 
Fonte: CIEJA Butantã; EJA Pinheiros; Silvio de Abreu, Iremne Ravache e Personagem Clô 
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CIEJA Butantã

EJA Pinheiros

Blog das noveleiras
Silvio de Abreu
Irene Ravache
Personagem Clô

A
sc

en
sã

o 
So

ci
al

Continuar o mesmo; mudar; manter os amigos; fazer novas amizades; receio de 
voltar à “estaca zero”; passear muito; oferecer jantares; fazer festas de aniversário; 
gostar do que é bom; ter caráter;  frequentar lugares melhores; ir à melhor butique; 
comprar bolsa Louis Vuitton; terno Giorgio Armani; relógio R$ 20 mil; Mercedes; 
Audi TT.

Mudar é obrigatório (sequestro relâmpago e parentes); abrir instituições 
filantrópicas; cuidar de idosos, crianças e moradores em situação de rua; formação 
comunista: ajudar o menos favorecido; levar água encanada à Cachoeirinha (PE); 
comprar casa; construir família; ter liberdade; comprar um iate; possibilidade de se 
esbaldar; viajar; conhecer o mundo; não passar mais vontade de nada.

Interesse de Clô

Seu objetivo; ser aceita pela alta sociedade paulistana.  
Figura 53: Discursos e a circulação de significados – ascensão social 
Fonte: CIEJA Butantã; EJA Pinheiros; Silvio de Abreu e Personagem Clô 

 

CIEJA Butantã

EJA Pinheiros

Blog das noveleiras
Silvio de Abreu
Irene Ravache
Personagem Clô

B
re

ga

Caracterís tico de quem enriquece de repente, como quem ganha na loteria; 
exibição; deslumbramento; falta de conhecimento; quem não se assume como 
pobre; ter um segurança à porta; não perde o “pique de pobreza”.

É cafona não ter estudo; espontaneidade; não sabe atuar entre os ricos

 
Figura 54: Discursos e a circulação de significados – brega 
Fonte: CIEJA Butantã; EJA Pinheiros 

 

CIEJA Butantã

EJA Pinheiros
Blog das noveleiras
Silvio de Abreu

Irene Ravache
Personagem Clô

E
m

er
ge

nt
e

Não procura estudar um idioma; não vai procurar ter acesso a cultura diferentes; 
rolex; paga caro e não sabe o que come (steak  tartare ).

Novo rico “sem cultura”?; a expressão “emergente” não existia em 1990, quando foi 
ao ar Rainha da Sucata; dinheiro e educação não andam juntos.

Ostentação ("Quem tem, tem de mostrar"); tudo novo, chique e bonito para a nova 
casa no Jardim América; Danuza Leão; ocasiões revestidas de muita cor e som; 
convite feito com pratinho de prata com vasinho de violetas e nome gravado em 
relevo; champanhe; desejo de ter seu estilo copiado, de ser bajulada, paparicada, 
admirada e convidada; revistas de decoração; livro Danuza Leão como uma bíblia; 
televisão; Danuza Leão; Ivo Pitanguy (cirurgião plástico); Constanza Pascolato; 
Alexandre Herchcovitch (estilista); Edgar Moura Brasil (decorador); Julio Iglesias 
(cantor); Glória Kalil; Faustão (apresentador de televisão); Ivete Sangalo; Deborah 
Secco (atriz); Ana Maria Braga (apresentadora de televisão); não repetir roupa; 
Mesa de novela; luz de velas para o jantar; Cantor internacional para festa; 
extravagante, carismática, cheia de estilo; donos de empresas de reciclagem de lixo; 
atrizes globais: Thaís Araújo e Grazi Massafera; prêmio celebridade do ano.

 
Figura 55: Discursos e a circulação de significados – emergente 
Fonte: CIEJA Butantã; Silvio de Abreu e Personagem Clô 
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CIEJA Butantã
EJA Pinheiros

Blog das noveleiras
Silvio de Abreu
Irene Ravache
Personagem Clô

C
hi

qu
e

Ter dinheiro (Clô); morar em uma mansão / bairro nobre (Clô); ter roupas novas 
(Clô); entrar para alta sociedade (Clô); ser humilde; ter educação, estudo e 
conhecimento; vem de berço; "A falsidade impera”; ser rainha do lixo; loja de 
shopping.

 
Figura 56: Discursos e a circulação de significados – chique 
Fonte: EJA Pinheiros 

 
CIEJA Butantã

EJA Pinheiros

Blog das noveleiras
Silvio de Abreu
Irene Ravache
Personagem ClôPo

br
e

Trabalha “arrebentado”, sai da aula e vai direto para o trabalho; loja de R$ 1,99.

Está na cara; não adianta usar a melhor roupa, vem de dentro; Shopping 
Aricanduva; passa apenas na calçada do Iguatemi porque não tem coragem de 
entrar; mal-estar; não sabe se comportar; não tem bom atendimento de vendedores; 
tem imposto descontado em folha.

Tapioca com chocolate (sobremesa); café da manhã; pimenta-biquinho; média, pão 
com manteiga, ovos; feijoada, prato executivo, espetinho de carne, farofa, 
churrasquinho de gato; delivery; cerveja, caipirinha, vinho de garrafão; escândalo; 
simplicidade; reserva de cadeiras para os pobres em casas de espetáculo; pagode; 
axé; Bairro feio, furreca;
Bairro de gente cafona; Buraco; Cidade Ocian; Rua José Paulino; Vila Monumento; 
Cambuci; favelão; sucata; aquário; casinha; barraco; caixinha de fósforo 
(quitinete); “a sala na cozinha, a cozinha na sala”; Açougueiro, quitandeiro, 
amolador de facas, pipoqueiro, motorista de caminhão; cafonalha; gente feia; sem 
pedigree; povinho; paletozinho quadriculado; gravatinha borboleta; festa show;

 
Figura 57: Discursos e a circulação de significados – pobre 
Fonte: CIEJA Butantã; EJA Pinheiros e Personagem Clô 

 

CIEJA Butantã

EJA Pinheiros

Blog das noveleiras
Silvio de Abreu
Irene Ravache
Personagem Clô

R
ic

o

A maioria é corrupta; não paga imposto.

Shopping Iguatemi

Bavaroise, a sobremesa predileta de Luís XV; breakfast; salmão, caviar, ostras
Néctar de frutas; foie gras; pizza feita em casa; alimento preparado em casa 
(“naturalmente”); Parecer ser pobrinho; parecer ser humilde, low profile ; recital de 
piano; filarmônica; casa de espetáculo; teatro; Bairro Jardim América; casa com 
orquidário; mansão; casa; residência; Artur Xexéo; Alice Carta; Festa discreta; 
“Gente importante”; Dia Rosa “é tão alta sociedade”; vernissage; chá beneficente; 
inauguração de loja na Oscar Freire; proprietário de joalheria, metalúrgica, editora, 
banco, construtora, hotel, tecelagem, transportadora.

 
Figura 58: Discursos e a circulação de significados – rico 
Fonte: CIEJA Butantã; EJA Pinheiros e Personagem Clô 
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CIEJA Butantã

EJA Pinheiros

Blog das noveleiras
Silvio de Abreu
Irene Ravache
Personagem Clô
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Dinheiro honesto; gera emprego; gera renda; lembra a Rainha da Sucata.

Não incomoda se satisfaz necessidades; ajuda o meio ambiente; ser rainha do lixo é 
chique; não importa o título, desde que leve adiante sua ideologia “a favor dos 
menos favorecidos”.

 
Figura 59: Discursos e a circulação de significados – reis e rainhas do lixo 
Fonte: CIEJA Butantã; EJA Pinheiros; Silvio de Abreu, Iremne Ravache, Personagem Clô 

 

CIEJA Butantã

EJA Pinheiros

Blog das noveleiras
Silvio de Abreu
Irene Ravache
Personagem Clô

D
in

he
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o

Traz felicidade; “toda população gostaria de ter dinheiro”.

Desvinculado da felicidade; o que importa é uma vida boa com a família, ter uma 
casa e a saúde; ter saúde é o mais importante.

 
Figura 60: Discursos e a circulação de significados – dinheiro 
Fonte: CIEJA Butantã; EJA Pinheiros 

 
CIEJA Butantã

EJA Pinheiros

Blog das noveleiras

Silvio de Abreu

Irene Ravache

Personagem Clô
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Tempo para ficar com o filho, a família, os parentes e os amigos; festas e jantares; 
casa com piscina, não no Jardim América, mas no Jardim Paulistano, bairro que 
você tem de tudo; decoração da casa de Clô; decoração com móveis da Rebouças; 
comprar roupas com facilidade; frequentar lugares melhores; ir à melhor butique; 
comprar bolsa Louis Vuitton; terno Giorgio Armani; relógio R$ 20 mil; Mercedes; 
Audi TT; está satisfeito com o que tem.

Morar em um bairro melhor e em uma casa melhor é o “sonho de todo mundo”; 
distante das metas de Clô; naturaliza: “ a gente por si próprio tem vontade de 
consumir”.

Batas coloridas, soltas e compridas, para qualquer mulher.

Consumista

“O consumo não é direito de todos, o sonho, a vontade, o desejo sim”
“Quando o consumo (...) vira consumismo?”

Casa no Jardim América; decoração da casa com especialista; roupa nova a cada 
evento

 
Figura 61: Discursos e a circulação de significados – desejos de consumo 
Fonte: CIEJA Butantã; EJA Pinheiros; Silvio de Abreu, Iremne Ravache e a Personagem Clô 

  

 Tais mapas evidenciam-nos os confrontos, as negociações, as ressignificações e os valores 

dos atores e vozes aqui trazidos. E isso nos demonstra a complexidade do processo de comunicação. 

Evidencia-nos ainda como o consumo de um produto como a telenovela se ratifica como 

possibilidade de leitura dos fios ideológicos que constituem a nossa trama social. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: O INÍCIO DE UMA NOVA CONVERSA 

 

Chegamos à etapa final da nossa dissertação sentindo-nos ainda mais artesãos. Artesãos no 

sentido proposto por Marin (2006)328. Como falamos no início do nosso trabalho, cada recorte de 

objeto, cada problemática de pesquisa, requer escolhas e caminhos particulares. Nossas escolhas 

começaram a ser delineadas quando nos questionamos: Como seria a experiência de levar a telenovela, 

um produto cultural midiático, ao debate em escolas públicas paulistanas? Como seria a experiência de 

colocar em discussão entre estudantes as práticas de consumo de uma personagem? Como as práticas de 

consumo de uma personagem seriam apropriadas, interpretadas e ressignificadas por este público? Quais 

discursos gravitariam em torno dessa personagem, observando-a a partir do polo da produção? E que 

outros discursos circulavam na mídia especializada, como um blog voltado a discutir telenovela? Estas 

perguntas nos levaram da interseção do Campo da Comunicação aos da Educação e das Práticas de 

Consumo, o que evidencia nossa imersão em um processo de conhecimento em desenvolvimento, 

em constante transformação e não conclusivo, como nos disse Lopes (1997). Por este motivo, 

chegamos a este momento sem a pretensão de preparar uma conclusão. Trazemos aqui algumas 

considerações provenientes de nossa pesquisa e mostramos como tais aspectos nos lançam a novos 

questionamentos, ao início de uma nova conversa.   

Neste trabalho trouxemos à análise um produto cultural midiático, reconhecendo-o como 

capaz de nos desvelar aspectos do nosso sistema simbólico. Desta maneira, levamos a telenovela 

Passione a estudantes de duas escolas públicas paulistanas, voltadas ao ensino de jovens adultos, e 

atentamos para os sentidos circulantes suscitados pela trama, delimitando-nos à personagem Clô e 

suas práticas de consumo. Mobilizamos neste trabalho duas frentes. Falamos do consumo na 

telenovela e falamos do consumo da telenovela. Esta nossa opção denota o reconhecimento do 

consumo como lugar de produção de sentido (LOPES, 1997)329.  

                                                
328 MARIN, Elizara Carolina. O ofício da pesquisa: processos do fazer. In: MALDONADO et al. (Orgs.). Metodologias de 
pesquisa em comunicação: olhares, trilhas e processos. Porto Alegre: Sulina, 2006.  
329 LOPES, M.I.V. Pesquisa em comunicação: formulação de um modelo metodológico. 3. ed.  
     São Paulo: Loyola, 1997.  
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Por meio das práticas de consumo da personagem Clô, observamos o uso de bens para a 

produção de significados. Clotilde Iolanda Souza e Silva não era Clotilde Iolanda Souza e Silva. Era 

Clô Souza e Silva, emergente e aspirante a socialite. Personagem em busca de aceitação em um novo 

grupo social, ao qual ascendera. De pobre a rica. O seu trânsito em um novo contexto social – a alta 

sociedade paulistana – marcadamente se dá pelo consumo de bens e pelo consumo cultural. À Clô 

não interessava mais por uma casa com “a sala na cozinha e a cozinha na sala”, não interessava uma 

casa em um bairro feio, “furreca” e de “gente cafona”. Interessava uma mansão em um lugar melhor. 

Interessava uma residência no Jardim América. Não via a hora de se mudar, de se livrar de seus 

móveis velhos, de toda a “sucata” para ter tudo novo, bonito e chique. Uma decoração que poderia 

ser feita por Edgar Moura Brasil, decorador que via nas revistas. Queria se livrar do açougueiro, do 

amolador de facas, do quitandeiro e de “gente feia” e sem “pedigree” e circular e ser aceita entre 

proprietários de joalherias, de metalúrgicas, de editoras, de hotéis, de tecelagens e de transportadoras. 

Para isso contava com as dicas de Danuza Leão, autora de livros de etiqueta. Danuza era sua “bíblia”, 

mas também se pautava por Glória Kalil (jornalista e consultora de moda), Constanza Pascolato 

(empresária e consultora de moda) e Alexandre Herchcovitch (estilista).  

No cardápio de Clô não entravam média, pão com manteiga, ovos, pimenta-biquinho, 

feijoada, prato executivo, espetinho de carne, farofa, churrasquinho de gato. No lugar disso, preferia 

um breakfast com salmão, caviar e néctar de frutas. Rejeitava cerveja, caipirinha e vinho de garrafão. 

Estava se acostumando à ideia de alimentos feitos, “naturalmente”, em casa e não solicitados via 

delivery. Mas quando batia aquela “larica” não tinha jeito, pedia pizza para ser entregue em casa. Nas 

refeições, sua mesa tinha de ser um primor, como mesa de novela. Seus jantares tinham de ser à luz de 

velas. 

Embora estivesse na moda parecer pobrinho, parecer ser humilde, parecer ser low profile, 

preferia mostrar que tinha. Para Clô, quem tinha dinheiro tinha de mostrar. Para ela qualquer ocasião 

tinha de ser revestida de muita cor e som. Um jantar com banda, com um cantor internacional como 

Julio Iglesias soava perfeito. Mas festa show, aprendeu com uma “revista chique” que sua empregada 

havia lido, era coisa de gente cafona. Coisa de gente fina era ir a recital de piano. Axé, roda de samba e 

de pagode, estavam fora de cogitação. Precisava circular entre chás beneficentes, vernissages, 

inaugurações de lojas na Rua Oscar Freire. A Rua José Paulino estava fora dos planos. A tradicional 

rua paulistana de comércio popular estava reservada para Seu Fortunato, o tio pobre de seu marido. 
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Ao Seu Fortunado também cabia visitar os parentes na Cidade Ocian.  

Na linha de Campbell (2006)330, fica evidente que, por meio do consumo, Clô procurava 

dizer quem era e tentava comprovar a sua existência. Clô desejava ainda ter seu estilo copiado, ser 

bajulada, ser convidada, ser admirada. Queria estar nas colunas sociais, nos melhores jornais 

brasileiros. Ao tornar-se a musa Reciclô, protagonizando uma campanha sobre reciclagem para a 

empresa de seu marido, alça este objetivo. Inspirada em Deborah Secco para dar vida à campanha da 

Lear, Clô acaba no programa Mais Você, da Ana Maria Braga. Realidade e ficção mesclam-se. “Lixo é 

in” e está na moda, defendia a personagem. Havia se tornado uma moda no Brasil, como a 

apresentadora global sinalizara. Convites sociais tornaram-se uma constante, assim como os 

autógrafos. Clô havia se transformado em uma mercadoria desejada (Bauman, 2008)331.  

Mas Clô Souza e Silva não surgira em 17 de maio de 2011, no primeiro capítulo de Passione. 

Parte dela vem de antes. De muito antes. Para o autor Silvio de Abreu a personagem chegava perto do 

Burguês Fidalgo, de Moliére. Assim, uma parcela de Clô remonta os anos de 1670, quando esta peça 

estreava em Paris para mostrar, entre outros aspectos, a burguesia em busca de se tornar parte da 

nobreza. Clô ainda resultara de Irene Ravache, sua intérprete. Através de Irene Ravache, a Clô da 

sinopse misturava-se às expectativas de pares de cena, de cenógrafos, de figurinistas, da direção. Isso 

nos comprova a mídia e a teleficção também como lugares de mediação.  

Na mídia especializada, no Blog das Noveleiras, Clô ganhou signo, Leão. Tornou-se pecadora. 

Cometia, para a blogueira Lindice-Bá, o pecado do exagero ao se vestir: usava rosa chiclete, flor na 

lapela, plumas e brilhos. Misturava em sua personalidade o exagero e o instinto de proteção. Mas as 

batas que usava mostravam capacidade de se tornarem moda, porque podiam cair bem em qualquer 

tipo de corpo. Das telas dos televisores para as telas dos computadores: Clô lança moda. 

Mas, em certo ponto desta dissertação, nos questionamos como esses vieses oferecidos pela 

personagem de Passione poderiam ser apropriados por estudantes? Como seria a recepção das 

práticas de consumo dessa personagem por alunos? Colocamos, então, sem subordinação, lado a 

                                                
330 CAMPBELL, Collin. Eu compro, logo sei que existo: as bases metáfisicas do consumo.  In: BARBOSA, 
      Lívia; ______. (Orgs.). Cultura, consumo e identidade. Rio de Janeiro: FGV, 2006. P. 47-64. 
331 BAUMAN, Zygmunt. Vida para o consumo: a transformação das pessoas em mercadoria. Rio de Janeiro:  
     Jorge Zahar, 2008. 
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lado, a escola e a mídia, reconhecidas como agências socializadoras (Baccega, 2010)332.  

Em nossa experiência empírica foram reveladas nuances entre os estudantes do CIEJA 

Butantã e do EJA Pinheiros, o que vai ao encontro de Martín-Barbero (2009) quando nos disse que 

os bairros são capazes de nos revelar realidades distintas. As nuances respeitaram a questões de perfil, 

como por exemplo, a faixa etária. Se no CIEJA Aluna Jéssica Nunes Herculano havia duas 

concentrações, uma na faixa de 18 a 25 anos (25%) e outra na faixa de 51 a 60 anos (31,3%), no EJA 

Escola Estadual Prof. Antônio Alves da Cruz, 85% encontravam-se entre 18 e 40 anos. A renda 

familiar também era diferente. No CIEJA Butantã 62,5% tinham uma renda familiar média de até 

dois salários mínimos, enquanto no EJA Pinheiros havia uma distribuição: até dois salários mínimos 

(30%), entre três e quatro salários mínimos (35%), entre cinco e dez salários mínimos (15%), entre 

onze e vinte salários (10%) e acima de 20 salários (5%). Na primeira escola pesquisada, tomamos 

contato com estudantes próximos de concluir o ensino fundamental; na segunda, nos deparamos 

com alunos em vias de terminar o ensino médio. Entre os dois grupos assistir à TV é um hábito diário 

e representa um meio para se informar, passar o tempo e para se divertir. Mas as novelas, nosso foco, 

são mais assistidas entre os estudantes do CIEJA Butantã. 

Do ponto de vista qualitativo de nossa pesquisa, ao veicularmos as cenas da personagem Clô 

no CIEJA Butantã, os trechos despertaram primeiro um paradoxo entre os estudantes: mudar ou 

continuar o mesmo se tivessem ascendido socialmente, assim como Clô? Entre eles circulava o receio 

de, a qualquer momento, poderem voltar à pobreza. Manter os amigos de antes soava prudente. Para 

eles, Clô representava o desejo de todos: ter uma vida boa. Tendo uma vida boa, poder passear, ter 

tempo para ficar com se gosta, ver o filho crescer, oferecer jantares a amigos e familiares, fazer festa de 

aniversário para um filho. Também questionaram aqueles que dizem que dinheiro não traz felicidade. 

Dinheiro traz felicidade, disse um estudante. Quem disser o contrário que doe o seu e viva sem, 

provocou. Para eles, quem, assim como Clô, passa a ter dinheiro, deve ir atrás de conhecimento, deve 

aprender um idioma diferente, deve aprender a se comportar. Pode usar joias e coisas chiques, mas 

perder o “pique de pobreza” é difícil. A impunidade também circulou entre os alunos: aqueles que 

                                                
332 BACCEGA, Maria A. Comunicação/educação: relações com o consumo. Importância para a constituição da 
      cidadania. Comunicação, mídia e consumo. São Paulo, v.7, n. 19, p. 49-65, 2010.  
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têm dinheiro, ou mesmo aqueles que não têm tanto dinheiro, pensam que podem tudo. A maior 

parte dos ricos, por exemplo, não paga impostos, enquanto aqueles que trabalham têm imposto 

descontado em folha de pagamento, desabafaram. 

No EJA Pinheiros, vimos despontar discussões que revelaram outras questões sociais do 

cenário brasileiro. Situação que destoa do quadro, carregado nas tintas, do aumento do potencial de 

consumo dos brasileiros. Ainda há milhões nas classes D e E. Os alunos do EJA Pinheiros, por 

exemplo, nos apontaram a falta de água encanada em Cachoeirinha, cidade pernambucana. Eles nos 

falaram de idosos abandonados. Lembraram-se dos muitos moradores em situação de rua. Falaram 

de sua preocupação e disposição em ajudar aos menos favorecidos. Falaram mediados por outras 

instituições, como o Partido Comunista do Brasil. Falaram de suas privações. Falaram da vida, da paz 

e da liberdade de que não desfrutavam. Falaram da discriminação social sentida na pele. Dos 

shoppings de pobre e de rico. Dos shoppings em que entravam e daqueles dos quais passavam apenas 

na calçada. Falaram do mal-estar sentido diante de tais situações e que ser pobre estava estampado na 

cara. Não adiantava usar as melhores roupas. Ser pobre era algo que vinha de dentro. Ser rico era algo 

que vinha de berço. Não queriam passar vontade de mais nada. Queriam poder construir família. 

Queriam uma casa. Queriam viajar. Houve quem desejasse morar no meio do mar para não dividir 

nada com ninguém. Alguns dos discursos desses estudantes mostraram que chique era ter 

conhecimento. 

Vivenciamos a cultura da mídia, como nos disse Kellner (2001)333. A construção da maneira 

como compreendemos o mundo, produzimos e partilhamos significados passa pela mídia 

(Silverstone, 1999)334. Mídia que nos oferece significados em meio à nossa cotidianidade. No caso 

dos alunos a quem levamos a personagem Clô, de Passione, a construção de sua “palavramundo”, deu-

se por agências tradicionais e pela mídia, antes daquilo que aqui chamamos de letramento formal. 

Isso nos mostra e coloca a mídia, conforme Baccega (2010)335, também como uma agência 

socializadora e que se superpõe às demais, presente na disputa pela cristalização de sentidos sociais 

nos sujeitos. 

                                                
333 KELLNER, Douglas. A cultura da mídia – estudos culturais: identidade e política entre o moderno e o pós- 
      moderno. Bauru, SP: EDUSC, 2001. 
334 SILVERSTONE, Roger. Por que estudar a mídia? São Paulo: Loyola, 1999. 
335 BACCEGA, Maria A. Comunicação/educação: relações com o consumo. Importância para a constituição da 
     didadania. Comunicação, mídia e consumo, São Paulo, v. 7, n. 19, p. 49-65, 2010. 
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Nesta dissertação estabelecemos uma linha de pesquisa, que, embora privilegiasse o polo da 

recepção, também trouxesse a presença da produção. Buscamos, deste modo, olhar para a interação 

entre a produção e a recepção, lugares de mediação, de produção de sentidos. Também trouxemos a 

perspectiva de um blog, especializado em telenovela, e com isso procuramos atentar para a formação 

discursiva e captar os “fios ideológicos” mobilizados a partir de Clô. Dessa maneira, nosso estudo 

corrobora a perspectiva de que estamos diante de um processo cultural complexo, no qual os 

significados circulantes decorrem, dialeticamente, de confrontos e negociações entre diferentes 

agências e agentes sociais. 

Como demonstramos neste trabalho, a telenovela, que, para Baccega (2011)336, tem a 

capacidade de refletir e refratar o contexto social, não é como alguns se apressam em dizer, uma 

temática esgotada. Ao contrário. Com isso em mente, nos perguntamos: como seria a experiência de 

inserir a discussão deste produto cultural midiático, de maneira formal, nas escolas? Ao levarmos a 

telenovela para ser consumida em sala de aula, poderíamos contribuir com o desenvolvimento de 

uma leitura crítica dos meios? Pensamos que nosso trabalho mostra que sim. Agora, é experimentar. 

 

 

 

 

                                                
336 BACCEGA, Maria A. Comunicação/educação e a construção de nova variável histórica. In: CITELLI, Adílson O. 

COSTA,  Maria C. C. (Orgs.) Educomunicação: construindo uma nova área de conhecimento. São Paulo: Paulinas, 
2011. p. 31-42. 
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ANEXO A: DVD COM CENAS DA PERSONAGEM CLÔ 
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ANEXO B: TRANSCRIÇÃO DO GRUPO DE DISCUSSÃO REALIZADO NO CIEJA BUTANTÃ 

Rose: Eu queria perguntar pra vocês uma coisa, a gente ouve , vê por aí que nosso país tá passando por 

um momento que as pessoas estão ascendendo socialmente e tudo mais. Eu queria saber se vocês 

estivessem na condição da Clô, ou seja, tivessem ficado muito, mas muito ricos. O quê que vocês fariam? 

Mudariam a vida de vocês? O quê que vocês fariam? Quem quiser responder levanta a mão e a gente vai 

até a pessoa. 

Entrevistado 1 ( Homem com camisa verde): O que eu faria? Primeiro eu montaria uma fundação. 

Rose: Uma fundação do que? 

Entrevistado 1: Uma fundação a nível assistencialista à idosos, crianças. Com todos os aparatos, mas 

bem equipada, com pessoal de altíssimo nível, entendeu? E procuraria também ajudar em nível de 

comunidade. Que eu tenho muita participação em comunidade, na favela, esse tipo de coisa. Então, eu 

me preocuparia em fazer esse tipo de coisa também, ajudar as pessoas financeiramente ou através de 

colocação, emprego,esse tipo de coisa... 

Rose: E de onde vem essa vontade? 

Entrevistado 1: Essa vontade vem da minha formação. Desde criança minha formação é de ser 

comunista, sempre estar preocupado com o menos favorecido, entendeu? Então eu tenho essa 

mentalidade. Sei que nunca chegarei. Porque... Primeiro, porque eu nunca tive e quem nunca tem, 

quando tem muito, se perde. Então se eu viesse a ter me envolveria nesse tipo de coisa. Sempre aos 

menos favorecidos. 

Rose: Quando você diz que ia ajudar as pessoas, outras pessoas, além dessa fundação, quem seriam essas 

pessoas e de que maneira você ajudaria? 

Entrevistado 1: Bom, eu faria uma fundação para idosos e uma fundação para crianças. 

Rose: Mas, além da fundação, você ajudaria quem? 
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Entrevistado 1: Eu ajudaria a pessoas... que nem eu tenho muito trabalho na favela do Paraisópolis, na 

favela do Real Parque,  a gente tem muito trabalho também em Guarulhos 

Rose: Você mora nessa região? 

Entrevistado 1: Não. Eu moro aqui, mas é que a gente roda muito São Paulo, né? E tem muitas 

atividades por comunidades, sindicato, esse tipo de coisa. Então a gente tem sempre trabalho a nível de 

favela. Conscientização, tanto política... 

Rose: E quando você diz a gente, quem maisvocê se refere? 

Entrevistado 1: O partido comunista do Brasil. Partido comunista do Brasil. 

Rose: Quem queria falar, queria comentar? 

Entrevistada 2 (Mulher com blusa frente única preta): Eu só queria comentar que ele é realmente 

comunista até o teto. Ele ia distribuir dinheiro... Eu não! Se eu ficasse muito rica, a primeira coisa que eu 

ia fazer é comprar um iate, ir morar meio do mar pra ninguém me pedir absolutamente nada. 

Entrevistado 1: Não. Você ia pra Portugal... 

Entrevistada 2: É lógico. A minha casa continua lá. Eu não vendi! 

Rose: Quem mais quer me contar o que fariam se de repente ficasse com muito dinheiro? 

Entrevistada 3 (Mulher de vestido florido): Eu não iria passar vontade de mais nada. Muito sapato, 

bolsa, passeio, só isso. Depois eu pensaria no resto, primeiro eu ia me esbaldar. Primeiro eu, depois os 

outros. 

Rose: Sapato, bolsas... 

Entrevistada 3: Viagens... Eu ia conhecer o Pantanal... Todos os lugares, sabe? Coisas que eu tenho 

vontade, mas não tenho dinheiro. 

Rose: Pantanal? E por que o Pantanal especificamente? 
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Entrevistada 3: Não sei o porquê, mas eu gosto desse negócio de mato, de árvore, vida no campo.. Essas 

coisas eu acho bem bacana. 

Entrevistada 2: Ia morar fora? 

Entrevistada 3: Não. Ficaria no Brasil mesmo,não tenho vontade de conhecer outros lugares. O Brasil já 

tá de bom tamanho. 

Rose: Me contem uma coisa, vocês se inspirariam em alguém? Se ficassem com todo esse dinheiro, vocês 

se inspirariam em alguém? Tem alguém em mente: “Puxa!Eu queria ser tal pessoa...”Tem alguém que 

vocês iam se inspirar? 

Entrevistada 2: Émerson Fittipaldi 

Rose: Émerson Fittipaldi?Por que? 

Entrevistada 2:Tenho um carinho muito grande por ele. Acho ele uma pessoas excepcional. Uma 

pessoa... Tudo bem, ele vem de uma família já abastada, coisa e tal, mas conseguiu vencer. Ganho o 

dinheiro dele, por ele. 

Entrevistado 1: Tem que ser uma pessoa rica? 

Rose: Não, não  precisa ser uma pessoa rica. Em quem você se inspirariam. De uma maneira geral. 

Entrevistado 1: Meu pai. Minha mãe. 

Rose: Por quê? 

Entrevistado 1: Porque minha mãe, como ela falou, venho de família. Meu pai era comunista também, 

mas Graças a Deus, eu sou o que eu sou, devo à Deus, ao meu pai, a minha mãe, ao partido comunista do 

Brasil. Pra mim, meu pai e minha mãe são meus heróis. 

Rose: E vocês, meninas? Contem pra mim o que fariam se de repente tivessem endinheiradas. 
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Entrevistada 4 (Moça com blusa listrada): Eu iria comprar uma casa não pra poder não construir a 

minha família, que eu já tenho mas, pra poder continuar com a minha família, pra poder ter mais paz na 

minha vida, que eu não tenho.  

Rose: O que essa paz representa pra você? O que é ter paz? 

Entrevistada 4:Você ter o seu canto, ter suas coisas. Ter liberdade na sua casa. É ruim demais, você ficar 

na casa de uma outra pessoa, que não seja sua, né? Conviver com pessoas diferentes e ter que agüentar. 

Entrevistado 5 (Rapaz de camiseta azul): Se eu tivesse dinheiro, obrigatoriamente, a gente é obrigado 

a se mudar. Sequestro relâmpago, os parentes que manda te roubar, manda te matar e dar uma 

oportunidade maior pra minha família e manteria um sonho, que desde que me conheço por gente, tirar 

os moradores de rua. Abrir uma instituição para moradores de rua. 

Rose: E essa vontade, tem a ver com alguma experiência, alguém que você conheça? 

Entrevistado 5: Não... Só o olhar pela cidade. Você olha uma pessoa, duas, três, criança, mulheres 

grávidas, é uma pena. 

Entrevistada 6 (Moça com blusa rosa): Eu compraria uma casa, ajudava a minha família, ajudava a 

todos, ajudava a minha cidade a ter água encanada 

Rose:Qual é a sua cidade: 

Entrevistada 6:Pernambuco, Cachoeirinha 

Rose: Você saiu de lá faz tempo? 

Entrevistada 6: Sete anos. Então, ajudaria eles ia pegar um pouco do dinheiro, ia colocar um pouco 

numa conta pra render e ter sempre aquele dinheirinho.  Abria uma casinha pra colocar os velhinhos. Os 

velhinhos que moram na rua, pra cuidar deles, entendeu? Ter um lugar, ter comida, ter um lugar pra 

tomar banho. Pra eles morarem mesmo, tem tanto velhinho que mora na rua e não tem lugar pra tomar 

banho, fazer a própria comida. 

Rose: Ela falou que ia ajudar na cidade de Pernambuco chamada? 
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Entrevistada 6: Cachoeirinha. A ter água encanada nos canos, né? Que eles não tem Ajudar a... abrir 

uma casinha pra por os velhinhos, fazer um larzinho pra eles. Pra eles morar, eles ter comida, o banho, 

né? 

Rose: Agora eu vou perguntar uma outra coisa pra vocês. Eu queria saber se vocês pensam que a Clô 

entende de ser chique. O que a faz ser chique ou não ser chique? 

Entrevistada 6: O que faz ela ser chique é ter dinheiro, morar numa mansão. Pra ela ser chique, ela acha 

que é ter dinheiro, morar numa mansão, ter roupas novas... 

Entrevistada 3: Entrar pra alta sociedade... 

Entrevistada 7: (Moça com regata estampada, cabelo liso preto): Morar num bairro nobre. 

Entrevistada 8: (Moça com regata branca e rabo de cavalo): Ser chique é ter educação, ser humilde. 

Tem gente que tem dinheiro e não tem educação. Minha opinião é essa. 

Rose: Mais alguém quer comentar se a Clô entende de ser chique? 

Entrevistado 9: (Homem com camiseta pólo vermelha): Eu acho que não. Pra pessoa ser chique, 

primeiro tem que ter estudo, tem que ter conhecimento. Ás vezes a pessoa tem riqueza, mas também é 

cafona, entendeu?Então, é mais ou menos o que ela era, ela queria entrar pra alta sociedade a todo custo, 

mas eu acho que não é por aí, a pessoa tem que ter conhecimento, tem que ter humildade, pra conquistar 

a outra coisa. Que vem uma atrás da outra. 

Entrevistada 10: (Moça com blusa de estampa de onça): Eu acho que a novela visa um pouco a 

espontaneidade dela, ela fica assim,  como se diz, ela fica brega, porque na verdade,as pessoas que chiques 

escondem tudo o que eles pensam. Eles não falam a verdade, são falsas, a falsidade impera. E como ela 

não tem essa falsidade, não usa disso, ela acaba ficando brega. 

Entrevistada 11:(moça loira com blusa estampada em rosa): Na verdade ela é humilde, né? Ela é 

uma pessoa simples, e o povo que ganha dinheiro, mas não sabe como reagir com o dinheiro, não sabe 

atuar no meio dos ricos, como se expressar, como... E ser chique não é isso, ser chique, você já nasce de 

berço, já vem de berço,  é como uma cultura. Até você chegar a ser chique tem que estudar, ter berço, não 
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é só...è a mesma coisa do pobre ter dinheiro e andar num shopping, num lugar onde a classe social tá 

elevada, você querendo ou não querendo, tá na sua cara que você não é dali. Tá expresso. Pode estar com 

a melhor roupa, a melhor, mas se você não tem, não tem. Vem de dentro. 

Rose: Você comentou o que enquanto ela tava falando? 

Entrevistada 3: Como ela tava falando, que não importa, se você vem de uma classe humilde e tal, você 

vai no shopping, você não sabe nem como se portar lá. Eu, particularmente não sei, me sinto mal, 

entendeu? Você pode estar bem arrumada, todo mundo olha e fala, olha essa aí é pobre. Até as 

vendedoras das lojas e tal, olha e fala, é pobre, não vou dar muita atenção, entendeu?Mesmo que você 

gaste lá, assim, você se sente discriminada por isso. Sua classe não tá estampada no seu rosto, entendeu? 

É isso. 

Entrevistado 5: Aí depende do shopping que você freqüenta, né? Se você freqüenta um shopping do seu 

nível, você vai achar pessoas do seu nível. Agora se você freqüenta um shopping do Aricanduva, que é na 

Zona Leste, de pessoas humildes, bairro carente e frequentar um shopping, do Shopping Iguatemi, aí 

você vai ver pessoas de nível diferente. 

Entrevistada 3: Não, no Iguatemi eu só passava na calçada, porque eu nem tenho coragem. Eu tô 

falando de Ibirapuera, Eldorado, essas coisas... 

Entrevistada 7: Eu discordo. Porque o que aconteceu ali é discriminação Acho que nós da classe baixa e 

da classe média, não tem que se deixar levar por isso, entendeu? Acho que rolou um pouco de 

discriminação ali naquela cena. 

Entrevistado 1: Acontece que ali por ser uma novela, tá mostrando bem o que é o perfil do novo rico 

brasileiro. Que é aquele negócio das pessoas que ganham fortuna, que ganham na loteria, ou em 

determinados... se casam com pessoas ricas, então, mas que continuam sendo os novos ricos por quâ? 

Porque, falta cultura, falta educação, que nem a Sônia falou, o berço, né? Então a pessoa acha que ela tem 

muito dinheiro, ela já é da alta sociedade, né? Ela já é... totalmente,tá dentro da alta sociedade,tá dentro 

do padrão que não tem condições de alcançar. 
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Rose: Agora eu vou colocar aqui outra suposição pra vocês. Imaginem que de repente vocês tivessem 

dinheiro. Eu pedi ainda a pouco em quem vocês se inspirariam. Agora pensem que pudesse acontecer de 

vocês perderem esse dinheiro. Deixassem de ser endinheirados e voltassem a condição de vocês 

novamente, como isso seria pra vocês?O quê que aconteceria? 

Entrevistada 7: Aí é difícil a situação. Porque quem tinha muito e acaba perdendo tudo entra numa 

depressão profunda, eu convivo com pessoas que veio do top, da classe alta mesmo e hoje tá na classe 

média, quase na pobre. Então... Uma depressão profunda. É mais difícil do que você ser pobre e ganhar. A 

perca é... 

Entrevistada 2: Eu não saberia o que faria se eu perdesse... Vamos dizer, tô rica, numa condição de vida 

bem melhor e de repente... Não consigo imaginar! 

Entrevistado 1: Pra mim não alteraria nada. Porque eu não nasci rico, ganhei por acaso todo esse monte 

de dinheiro. E se eu ficasse rico , tentaria manter a ajuda ainda aos menos favorecidos através de ver se 

alguém ainda tomaria conta dessas fundações, dessas ajudas, porque pra mim, pessoalmente, eu não nasci 

rico, então, nunca tive dinheiro, ganhei por acaso, se perdesse o dinheiro pra mim não faria muita falta. 

Rose: Alguém mais quer comentar se de repente ficasse pobre de novo? 

Entrevistado 9: Eu vejo assim, se a pessoa era pobre, ficou rica e fica pobre de novo, eu acho que a 

pessoa até se supera. Agora, é difícil a pessoa que já nasceu rico, né? Certa altura da vida ela caí, aí é 

complicado pra pessoa se superar. 

Rose: Qual perda pra pessoa você acha que é a maior? 

Entrevistado 9: Eu acho que é tudo. Conforto que a pessoa tem. A sociedade... e aí você sabe, a pessoa a 

partir do momento que a  pessoa é rico e fica pobre, fica difícil pra ele.  Ele era rico e fica pobre assim,  a 

amizade...você sabe que hoje rola muito isso aí, se a pessoa é rico tem muito amigo, a partir do momento 

que ele fica pobre é difícil ficar com alguns amigos.Amigos de verdade. Então na minha opinião, a pessoa 

é pobre, fica rica e cai de novo, eu acho que ele supera bem, mas a pessoa já nasceu rico, bercinho tal, 

acostumado com tudo de bom e depois fica pobre, aí é difícil pra ele. 
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Entrevistado 5: É por essa questão que não podemos perder as nossas origens. Ser humilde, ser discreto. 

Não é porque você tem dinheiro, que você tem que pisar nos outros.Porque do jeito que você tem hoje, 

amanhã você perde, você pode voltar ao que você era antes, até pior.Então, manter as origens. 

Entrevistada 6: É aquela frase: nunca trate mal alguém quando estiver subindo, porque um dia você 

pode encontrar quando estiver descendo. 

Rose: Bom gente, vocês se importariam de ser rei do lixo, ser rainha do lixo? 

Entrevistada 3: De jeito nenhum!  Se ia satisfazer as minhas necessidades, não importa o título. 

Imagina! 

Entrevistado 5: Se é esse entendimento que traz o seu pão de cada dia pra sua casa, pra sua família, pra 

ter uma tranqüilidade, não há problema nenhum. 

Entrevistada 3: Sem falar que ainda ia tá ajudando o meio ambiente também, né? Reciclável e tudo... 

Entrevistada 8: Ser a rainha do lixo uma pessoa chique, como ela, eu seria claro. Não me importaria 

jamais. Seria bem chique ainda. 

Rose: Quem mais quer comentar, gente? Quem se importaria ou não em ser rainha ou rei do lixo? 

Entrevistada 7: Aí entra a discriminação social. Mais uma vez. Em todo momento, ela mostrou um papel 

que onde ela tinha descriminação social, tivesse vergonha de onde ela morava, tinha vergonha de si 

própria, a roupa que ela ia vestir. Então, eu acho que é uma discriminação mais uma vez, social. 

Entrevistado 1: No meu caso, eu não pensaria em questão de status. Eu pensava em questão de manter a 

minha ideologia, aí poderia ser rainha do lixo, rei do lixo e tal, desde que eu conseguisse manter todos os 

projetos andando. Se fosse a favor dos menos favorecidos. Capitalizar mais com esse título aí de rainha 

do lixo. Se eu conseguisse capitalizar mais necessitados, mais menos favorecidos, isso seria ótimo. Usaria 

com muito prazer. 

Rose: Agora vou fazer uma outra pergunta pra vocês. Vocês acham que a Clô é autêntica? 

Entrevistada 10: A questão é que é até demais, chega a ser inconveniente. 
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Rose: Chega a ser inconveniente de tão autêntica? 

Entrevistada 10: A verdade incomoda. A pessoa falar tudo o que ela sente, que ela acha, expressar assim 

tão abertamente incomoda. 

Entrevistado 5: Eu acho ela muito autêntica, porque ela não tem espírito de...Ela quer crescer, ela quer 

conseguir o auge da carreira.Mas não tem espírito de magoar ninguém, nem passar por cima de ninguém. 

Rose: Você comentou sobre o auge da carreira. Você acredita que a Clô está numa carreira?Qual essa 

carreira? 

Entrevistado 5: De atriz! 

Rose: De atriz? Por que? 

Entrevistado 5: Porque é a carreira que ela escolheu, é que ela vê que pode se fornecer, pode fornecer 

isso pra população. É isso que ela faz de melhor... 

Entrevistada 2: A gente tava aqui comentando, que ela mesmo sendo perua, fútil, egoísta, querer viver 

um sonho, sonhadora, querer mudar. Ela é extremamente ingênua e dentro dessa ingenuidade dela, ela 

passa ser autêntica. Tem isso, e é o que a gente tava comentando. 

Rose: Agora deixa eu perguntar pra vocês...Vocês se tivessem olhando no espelho, sozinhos. Vocês  

acreditam que se parecem com a Clô em alguma questão, em algum aspecto? No que a Clô se parece 

com vocês?Se é que ela se parece 

Entrevistada 12 (Moça com cabelo chanel de blusa azul e preta): Comigo nada. Ela é totalmente 

diferente.Nada a ver. 

Rose: Qual a principal diferença? 

Entrevistada 12: A principal diferença? O jeito de se vestir. Eu nunca me vestiria do jeito dela, nunca. 

Rose: O quê que tem no jeito dela?  

Entrevistada 12: É muito extravagante os vestidos.  
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Entrevistada 2: Aqui ó. Todo mundo tem uma Clô dentro de si. Todo mundo é um pouquinho fútil, 

todo mundoé um pouquinho egoísta. Todo mundo, sabe, é querer melhor, querer mais. Todo mundo. 

Ninguém pode dizer que não é. Em porcentagem pequena, mas tem. Todos tem. 

Entrevistado 1: Eu já penso diferente dela, no seguinte pé. Eu acho que todos nós temos um pedacinho 

da Clô em questões de realizações de sonhos. Não de querer mais, de querer mais. Simplesmente de 

querer seus sonhos e seus projetos. Não questão financeira, mas de ter seus projetos, coisas mais 

profundas, esse tipo de coisa. Eu vejo nela, como eu falei com ela (colega), no caso, eu não concebi ela 

autêntica, mas eu concebi ela ingênua. Porque ela criou o seu mundinho próprio, se fechou e daquele 

mundinho não vai pra frente,entendeu?Agora o meu lado consciente só nesse sonho, de realizações, de 

fazer as coisas sempre... Aí já penso até em nível de questão de mudança do país. Quando eu falo em 

ajudar os menos favorecidos, eu penso em mudança de sistema político, sistema econômico, todo esse 

tipo de coisa. Aí, seria o meu lado da Clô, de acreditar que um dia virá o socialismo, virá  o comunismo. 

Eu não crio o meu mundo particular, mas eu fico sonhando. Sei que talvez, eu nem pegarei, mas um dia 

virá.  

Entrevistado 5. Eu acho que todos são parecidos de uma forma. Você não gostaria de ter 

dinheiro?Então eu acho que toda população gostaria de ter dinheiro, então toda a população é parecida 

com a Clô. 

Rose: E de onde você acha que vem essa vontade?Você falou da questão do dinheiro. Era só o dinheiro 

pra Clô que importava? 

Entrevistado 5: Naquele momento dela ali no auge, era o dinheiro e ela estar na sociedade. Ela tá nos 

jornais, nas revistas. Então, ela, queria assim estar no meio das pessoas 

Entrevistada 6: Ela queria fama. 

Rose: Agora eu queria que vocês me dissessem quais as características principais da Clô? 

Entrevistada 13(Moça com cabelo em rabo de cavalo e regata branca): Extravagância, futilidade, 

doida... 
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Entrevistada 10: Eu acho que principal mesmo, ela se preocupa muito com o que os outros pensam, o 

que os outros acham, mas na verdade ela não sabe se comportar da maneira como eles gostariam que ela 

se comportasse. Ela não sabe se colocar no meio dos ricos, mas se importa com o que eles pensam. Acha 

que tá fazendo bonito, mas tá fazendo feio. 

Rose: Você acha que a gente tem que se comportar como eles querem que a gente se comporte? 

Entrevistada 10: Não. Justamente aí a diferença entre eu, por exemplo, ela não sabe como se comportar, 

mas gostaria de saber, se importa com o que eles pensam. Eu sei como me comportar, mas não me 

interesso, não faço o que eles querem, faço o que eu quero e ponto. 

Rose: Bom, agora deixa eu perguntar pra vocês, já porque a gente já avançou inclusive na aula da outra 

professora, da outra aula.Eu quero perguntar, e aí eu gostaria da contribuição de todos vocês, se 

possível.Enfim, eu quero saber se a Clô deixou vocês com vontade de consumir algo? 

Entrevistado 1: Nenhuma vontade 

Entrevistada 2: Não. Nenhuma vontade. 

Entrevistada 7: Vontade não. Ela não deixou vontade, mas ela demonstrou ali pra você batalhar pra 

conseguir, por exemplo, uma casa do seu sonho, uma roupa melhor, né? 

Entrevistada 13: Não. 

Entrevistada 14 (Moça com camiseta preta): Não. 

Entrevistada 3: Só uma casa mesmo. 

Entrevistada 5: Agora ela gostaria de... ela deixou o consumo...A casa, num bairro nobre  com pessoas 

importantes ao lado. É o que ela gostaria que a gente consumisse. 

Rose: E é isso que você gostaria de consumir? 
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Entrevistada 5: Cada um tem uma personalidade, um jeito de pensar, então assim, hoje, agora, nesse 

momento, a gente pode falar isso, mas amanhã, depois a gente não sabe o que vai acontecer. Só passa a 

saber, tendo o dinheiro pra gente saber. 

Entrevistada 6: Não. 

Entrevistada 8: De ter muito dinheiro pra sair farreando por aí. 

Rose: Farreando, como assim farreando, conta pra mim? 

Entrevistada 8: Farrear, com viagens, restaurantes chiques, só isso... 

Rose: E você, a Clô te deixa com  vontade de consumir algo?Eu acho que você assistiu a novela, vocês 

estavam brincando... 

Entrevistado 15(rapaz com camisa pólo azul): Eu vi a novela. Acho que uma casa boa, né?Uma casa 

com piscina como aquela. Eu não queria mais nada! 

Entrevistada 8: A casa, né? Mas eu acho que a casa, todo mundo tem. Todo mundo tem o sonho de ter a 

sua casa linda, maravilhosa. Eu me inspirei mais nisso.Ter dinheiro e matar as vontades, muita farra... 

Rose: Te deixou com vontade de consumir algo? 

Entrevistada 12: A gente por si próprio já tem vontade de consumir, né?Já basta ver uma lojinha e ó. 

Comprar um sapato... 

Entrevistado 5: Na loja de 1,99 

Entrevistada 12: 1,99 não. É loja chique colega! Eu também tô chique! Vou em loja de shopping! Eu 

acho que deixa a gente com vontade de consumir sim. A gente por natureza, já tem a vontade de 

consumir. A gente consome até o que não usa. Eu compro um monte de coisa que eu nem uso. Tá tudo 

jogado lá, que eu nem uso... 

Rose: Que tipo de coisa? 
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Entrevistada 12:  Tipo, eu comprei uma All Star pra mim. Rosa de florzinha. Usei só uma vez. Achei 

bonitinho na loja. É o consumismo. Não é pro meu consumo, é o consumismo. Só pra gastar dinheiro. 

Comprei, calçei uma vez e tá lá. Eu não tenho uma roupa que combine. Tem que ter uma roupa pra 

combinar. Vou colocar uma roupa rosa... 

Entrevistada 11: Eu acho assim, todo mundo que nem ela falou, qual era o sonho dela?Morar num 

bairro melhor, eu acho que todo mundo, independente da classe, independente da sua condição 

financeira, se você pode comprar, eu acho que a moradia é primeiro lugar na vida de qualquer ser 

humano.Então assim, se você mora num bairro menos favorável, você consegue uma grana, tem uma 

condição de mudar pra um bairro melhor, pra uma casa melhor...É o sonho de todo mundo. E qual era o 

sonho dela, sair daquele bairro daquela mesmice, pra ir pra um lugar decente, pra ela decente e pra 

sociedade decente também, porque  periferia, querendo ou não querendo é periferia. Totalmente 

diferente de um bairro melhor, um lugar melhor de morar... e a qualidade de vida, né? Todo 

mundo...quem é que não quer uma qualidade de vida melhor? Eu acho que é a única coisa que ela deixou, 

que é o sonho de todo mundo. Consumismo, é ter  um lugar melhor pra morar, um bairro melhor, um 

ambiente melhor, pelo menos pra mim é...Isso é importante. 

Entrevistado 9: Eu vejo assim, a gente tem que correr atrás do sonho da pessoa. Não como ela correu, 

mas eu acho que a pessoa tem que ter um objetivo na vida, mas não sair atropelando o que vem pela 

frente. Acho que tem que ter aquela tolerância... Chegar onde você quer, mas quem aí não corre atrás do 

seu sonho?A partir do momento que você não tem um objetivo na vida, é melhor você morrer logo. Meu 

sonho mesmo é terminar os meus estudos , formar uma família e ser feliz. Eu acho que acima de tudo é 

isso. Porque não adianta a pessoa ser rico e ser infeliz, que é o que mais se vê hoje. A família que tem 

dinheiro, mas mãe não se entende com o filho, o filho não se entende com o pai, o pai não se entende 

com a mulher. É o que mais se vê hoje. Então é uma família destruída, de que adianta ter esse tanto de 

riqueza e ás vezes você vê uma família mais humilde e tem mais felicidade. Eu acho que você tem que ter 

o necessário pra você viver bem. Isso é importante. 

Rose: E o que é o necessário? 
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Entrevistado 9: É ter um trabalho, ter uma renda, ter uma vida bem com a sua família, uma casa, ter 

saúde, é preciso ter saúde. Você vê muitas pessoas hoje com muito dinheiro, mas não tem saúde.E o 

dinheiro não consegue comprar saúde.Eu acho que primeiro você tem que ter saúde e  vontade de 

trabalhar.É isso aí. 

Rose: Conta pra mim, ela te deixou com vontade de consumir algo? 

Entrevistada 10: Não. Eu acho que o objetivo do ser humano é ser feliz. Dentro do ser feliz tá alcançar 

metas. Então assim, ela tem as metas dela, são engraçadas... são assim, visam coisas muito longe, muito 

altas, são diferentes das minhas. Eu também tenho os meus desejos de consumo, acho que todo mundo 

tem, mas não... nada que ela tenha despertado em mim. Aquilo que já vem da pessoa mesmo. 

Rose: E quais que você tem?Tem de desejo? 

Entrevistada 10: O básico, né? Ter o suficiente pra me manter e  viver tranqüila. Uma reservinha... 

Rose: O que seria o seu básico? 

Entrevistada 10: Casa, moradia, alimentação, educação, família, só. 

Entrevistado 5: E como a Rose define a Clô? 

Professor: Qual a sua visão e que linha você está dando para a sua pesquisa? 

Rose: É um trabalho de Comunicação e práticas de consumo... 
 
 
CIEJA BUTANTÃ – GRUPO DE DISCUSSÃO. Entrevistadora: Rosilene Moraes Alves Marcelino. 
Transcrição. São Paulo: CIEJA. 06 de junho de 2011. (50 min.) 
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ANEXO C: TRANSCRIÇÃO DO GRUPO DE DISCUSSÃO REALIZADO NO EJA 

PINHEIROS 

0” Rose - Eu vou fazer algumas perguntas sobre a novela e eu relembro aquela coisa que de não tem nem 

certo nem errado. Tem aquilo que vocês acharam porque esta é a grande contribuição que vocês vão dar 

para minha pesquisa. É o olhar de vocês que eu quero levar para outras pessoas, né? Então eu queria 

começar lançando uma pergunta para vocês. Se vocês estivessem na condição da Clô, isto é, de repente 

tivessem uma ascensão social, passassem a ter muito dinheiro, quem que seriam as pessoas que iriam 

inspirá-los? Vocês viram que a Clô mencionou algumas pessoas ao longo da novela, Danuza Leão, Artur 

Xexéo, enfim uma série de pessoas para justificar a maneira como ela se comporta. E vocês, quem que 

inspira nesta outra fase, pensada com bastante dinheiro e tudo mais. Quem, quem, quem? 

1’05” – Senhor de Azul e boné no canto esquerdo (Personagem 1) - Eu pensaria. Eu iria ser a mesma 

pessoa. Meus amigos iam continuar os mesmos que era, para mim não ia mudar. Eu ia ter uns amigos 

diferentes, mas meus amigos anterior continuava comigo.  

1’24” – Rose - E como é que seriam esses amigos diferentes?  

1’ 26” - Personagem 1 – Ah, podem ser pessoas diferentes. Aí eu ia ter uns amigos que eu já tinha e a 

pessoa vai ter mais através do conhecimento, com dinheiro ele vai conhecer outras pessoas. Através de 

um, vai conhecendo mais, mais e mais. Vai chegar um ponto que vai ficar famoso.  

1’48” – Rose – E vocês, quem mais? Quem que seria a inspiração de vocês? Podem ficar a vontade gente. 

É como eu falei não tem certo e não tem errado. 

1’59” – Senhor de blusa marrom, óculos e camisa vermelha (Personagem 2) – Bom eu inspiraria, 

vamos supor... não mudaria meu jeitode vida, eu continuaria eu mesmo. Ia passear muito, ia curtir a vida 

com pessoas de um nível mais social alto. Era por aí, não ia mudar nada do meu roteiro. Ia ser eu mesmo!  

2’21” Rose - E quem é você? Fala alguma característica sua? 
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2’26” – Personagem 2 - Eu sou uma pessoa tranqüilo. Pessoa que gosta do que é bom. Essa é a minha 

meta.  

2’35” - Rose -E o que é bom para você? 

2’40” Personagem 2 – ser amigos de todos, ser uma pessoa de caráter, isso é tudo para mim. Essa é vida 

que eu espero se um dia eu ser um milionário.  

 2’55” Rose – Ótimo.Quem mais? Tá falando bastante, peraí que a gente vai chegar aí. Fiquem a vontade, 

gente. É um trabalho nosso. Em quem que vocês se inspirariam? Ela quer falar. Não tem ninguém? 

3’17” – Mulher de preto blusa lilás ao canto (Personagem 3) – Como eu gosto muito dos meus 

amigos e da minha família, eu gosto também do meu jeito de ser, eu acho que ia aproveitar muito isso. Eu 

acho que ia aproveitar assim, ficar mais com meus amigos, mais com minha família, as pessoas que eu 

gosto, eu ia procurar ficar sempre junto, jantar, essas coisas.  

3’31” – Rose – Jantar? 

3’32” Personagem 3 – É. Tipo fazer um jantar na minha casa. Tipo, até fazer o aniversário do meu filho, 

não sei. Convidar meus amigos que eu gosto. Ficar num ambiente bem legal, espaçoso. Ficar próximo de 

quem eu mais gosto, aproveitar esse momentoPara ficar mais perto de quem eu gosto. Eu acho que seria 

legal... 

3’50” – Rose – Bacana. Então agora deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês. Vocês acham que a 

Clô, ela entende de ser rico? 

4’00” - Muitos risos do pessoal. 

4’01” - Personagem 3 – Eu acho que ela é muito preocupada com a fama, com a beleza, com roupas, ela 

até se preocupa com o marido dela, em passear, ir num lugar legal, mas ela tá preocupada em ser famoso   

4’17” – Senhora de jaqueta cinza, camiseta vermelha e óculos (Personagem 4). E ela é brega 

também, né? Eu acredito que isso acontecem com muitas pessoas, que de repente ganha na loteria, assim. 
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Fica meio exibido, deslumbrado, sem saber o que fazer com toda essa riqueza e as vezes até acaba 

chegando... perdendo tudo, por conta desse deslumbramento que não tem uma cabeça no lugar... 

4’40” Personagem 3 – Ela tem que saber de conhecer. De ter conhecimento de uma coisa que ela não 

sabia. Então o que ela queria mesmo era ser famosa e estar junto com as pessoas. Ela poderia pelo menos 

pensar assim, agora vamos obter conhecimento já que eu não tive essa chance. Aproveitar para conhecer 

mais, para quando acontecer de estar num lugar diferente, eu saber me comportar. Então ela não se 

preocupou com isso. Ela queria ser famosa. Opa lugar bonito só isso!  

5’05” – Rose - Quem falou de brega? Você... para você o que ia ser brega, por que a Clô é brega? 

5’15” – Moça de amarelo, cachecol branco e bordô listrado (Personagem 5) – Ela é brega na 

maneira de se vestir. Ela era brega na maneira de falar, não sabia falar. Tanto que as amigas dela 

começaram  a conversar e ela não sabia o que as amigas estavam falando. Que ela é uma quase pobre. Ela 

é pobre, mas não aceitava ser pobre, então, era bem brega.  

5’32” – Rose Alguém mais quer comentar alguma coisa? Não precisa ter vergonha. 

5’36” – Personagem 4- Eu tenho uma conhecida que ela ganhou na loteria e ela morava em uma favela. 

Não sei se aqui no Pirajussara, por aí. E ela comprou uma casa aqui no Jardim Guedala bem grandona, 

sabe. Aí a primeira coisa que ela fez foi botar um segurança na porta. (risos).E eu achei isso muito brega! 

6’13”– Rose é difícil a gente encontrar alguém que tenha ganhado na loteria que tenha mudado de 

condição. 

6’20” - Personagem 4 – E ela anda assim que nem a Clô, né? Comprava jóias, correntes coisas bem 

chique, caríssimo mas só que não perde aquele pique de pobreza, né?Tenho até dó. 

6’34”– Rose – Agora vamos supor uma coisa. Imaginem vocês depois te ter ganhado bastante 

dinheiro. Acontecesse alguma coisa como ela comentou. E voltasse a ser pobre. Ia ser fácil? Quem 

acha que não? 

6’48’’ – Personagem 5 – Se ela fosse pobre e voltasse a ser rica? Como é a pergunta? 
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6’51’’ – Rose: Se você fosse rica, ficasse rica e voltasse a ser pobre de repente, como seria? 

6’58” - Personagem 5 – Normal. Porque você já era pobre. Já estava acostumado com a pobreza.  

7’09” – Rose – Peraí, peraí, eu já vou chegar aí senão não capta. Gente, eu não vou divulgar em 

nenhum lugar isso que estou gravando. É só o áudio pra depois eu relembrar o que você falaram 

7’13” - Personagem 3 – Tipo assim, na vida que ela começou a levar ia ser muito difícil. Agora se ela 

tivesse levado a vida normal, tivesse começado devagar, acho que não ia ser tão difícil. Mas como ela 

começou assim, sabe, com muita sede, eu acho que ia ser muito difícil.  

7’30” – Rose – E ela acha que não, porque ela já foi pobre.  

7’31” – Rapaz de blusa azul (Personagem 6) – Ela é uma pessoa totalmente deslumbrada, ela não 

tem.... a realidade para ela é muito deturpada na verdade. Não tem um ponto de vista assim do que é ser 

rico, do que não é ser rico. O que ela pode fazer, o que ela não pode. É como a maioria dos ricos. Eu com 

trabalho em prédio, sei como é essas coisas. O cara acha que tem dinheiro, pode tudo. Na verdade, as 

vezes não tem tanto dinheiro assim, mas acha que pode tudo. O cara que ficou rico ele não vai procurar 

ter acesso a cultura diferentes, estudar um idioma diferente, não. Ele quer saber de comprar um carro 

bacana, entendeu? Colocar um Rolex no pulso de ouro, que custa lá uns 25 paus, mas ele não sabe nada. 

Não sabe, entendeu? Vai chegar num restaurante, vai pedir uma comida que vai pagar caro para caramba 

e não sabe o que está comendo. É que nem eu falo: acho que é steak tartare carne moída com ovo cru. Pô, 

vai pagar 300 paus para comer carne moída, meu amigo? Não dá né?  

8’30” Rose - E vocês? Quem mais? Vou fazer outra pergunta para vocês. Vocês se importariam em 

ser rei ou rainha do lixo? Vocês viram que essa era uma questão que incomodava a Clô, né? 

8’50” Personagem 6 – Eu acho que é um preconceito que não tem nada a ver. Se você conseguir seu 

dinheiro de forma honesta. O que já é difícil em um país que nem o nosso em que os ricos que estão aí 

são corruptos, não pagam imposto o que é verdade. A gente não tem acesso a este tipo de informação, 

mas a grande maioria não paga imposto que nem a gente é descontado em folha, a senhora, o professor 

ali, todo mundo que esta aí, todo mundo é descontado em folha. Este ano, cinco meses que a gente vai 

ganhar vai pro governo e eles conseguem desviar, então eu acho que você trabalhando 
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honestamente.Você ficou rico... Por que você não pode ficar rico num país que nem o nosso? Só por que 

ganha 12 mil, a maioria é miserável?, não é por aí. Se o cara consegue honestamente, ele está gerando 

emprego, está gerando renda, pô maravilha. Melhor que ele ficar explorando dinheiro na bolsa.  

9’33” - Personagem 3 – Eu acho que seria um orgulho. Pessoa ser pobre e virar do lixo como rainha. 

Acho que seria um orgulho muito grande. 

9’42” - Personagem 4 – Acho que foi uma cópia que eles tiraram da Rainha da Sucata né?Foi quase a 

mesma coisa. 

9’46” – Rose -Lembra a Rainha da Sucata que era a Regina Duarte, né? 

9’47” - Personagem 4 – Eu até assisti e achei que foi uma cópia. Foi a novela inteira baseada na sucata. 

Eu lembro que ela, por ser rainha da sucata, ela não era muito aceita na sociedade, ela tinha dinheiro, era 

rica, mas também usava as roupas do tipo brega, falava alto e tal. Ela não era muito aceita no meio da 

sociedade.  

10’13” – Personagem 1 - Ela não gostava de ser chamada de Rainha da Sucata, mas ela esbanjava em 

cima do quanto que ganhava com a reciclagem, né? É shopping, ia para todos os lugar, tipo gastando o 

dinheiro que era da reciclagem, que vinha de lá.  

10’30” – Rose – É verdade. E vocês gostam das roupas que a Clô usa? 

10’36” - Personagem 1 -  Eu acho ridícula. Tudo. Tudo. 

10’40” Rose – Quem mais, quem mais? 

10’41” – Senhora de jaqueta jeans, blusa vermelha e óculos (personagem 7) – Eu acho que ela é 

muito chamativa, né?Gostava de uma pena que só. (risos). Todos vestidos tinham pena. 

10’55” - Personagem 6 –Ela não precisava de um estilista,ela precisava de um  Carnavalesco é escola de 

samba, carro alegórico, só faltava neon um pouquinho ali. Algumas luzes e soltar fumaça, estava pronto.  

11’08” Rose - Alguém gostou? Não se intimidem, gente. É a hora. 
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11’10” - Personagem 3 – Eu acho que a roupa dela combinou com ela, com o estilo dela. Eu não usaria 

uma roupa daquela, mas acho que o estilo dela, a maneira dela viver. Combinou com ela.  

11’20” – Senhora negra de abóbora (Personagem 8) – Eu acho feio. 

11’22” Personagem 2 – Acho que para aquela ocasião, ela estava bem 

11’25” Rose – Estava apropriada para a ocasião? 

11’32” Personagem 2 – Naquela ocasião, tava maravilha. 

11’34” – Rose - Combinava com a personalidade, você falou... 

11’37” Personagem 4 – Inclusive uma das madames perguntou, né?,  se ela  tinha reciclado o vestido 

dela. 

11’41’ – Professor – Falou pra, né? Comentando entre elas.  

11’50” personagem 7 -Também se falasse para ela... 

11’52” – Professor – já rasgava na hora. 

11’54” - Personagem 4: Mas Ana Maria perguntou no que você se inspirou pra fazer esse vestido? 

11’58” – Rose: A Ana Maria perguntou.. 

12’ – Professor: Mas ela nem sacou essa pergunta, na verdade. 

12’01”Personagem 4: Ela ficou perdida, nem sacou 

12’06” Personagem 6:  Ela era uma pessoa perdida na sociedade. É uma pessoa perdida na 

sociedade e na vida porque ela se preocupava muito com o que os outros achavam e pensavam dela e 

ficou presa naquilo ali. Achando que aquele mundinho ali era tudo. E na verdade não é, é só um 

pedacinho. 

12’25” Personagem 4: Mas venhamos e convenhamos ela era feliz, vai.  

12’27” Personagem 6: Não, não era não.  
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Personagem 4: No final ela era feliz, vai. 

12’31”Personagem 6: Ela não era feliz. 

12’33” Rose: Por que você acha que ela não era feliz? 

12’35” Personagem 6: Haja Lexotan para deixar aquela mulher feliz, né?É um calmante. 

12’43” Rose: Você acham que ela era feliz, porque?  

12’45” Personagem 4: Porque ela vivia alegre, contente e sorrindo. Quando ela conquistou a fama ela 

preferiu voltar para o mundinho dela. Com o Olavo ali, e viver a vidinha. Foi o que eu achei, né? Aí ela era 

feliz com... no mundinho dela ali.  

13’01” Rose: O que faz a Clô ser feliz?  

13’05” Rapaz de capuz vermelho (Personagem 11): Dinheiro. Ambiciosa.  

13’31” – Personagem 7: O amor pelo Mimoso.  

13’37” – Personagem 3: Eu acho que a fama. Quando ela se viu no jornal, ficou toda feliz... 

13’41’’ – Rose: Qual jornal mesmo? 

 13’43’’ – Acho que era uma revista que passou assim e tinha uma  foto dela quando ela fez o comercial. 

Acho que a fama fazia ela muito feliz. 

14’00” Rose: Meninas não se acanhem, quero ouvi-las ainda. Outra pergunta. A Clô ensina algo 

para vocês? 

14’12” – Rapaz de blusa branca da Adidas. (personagem 9): Não, para mim não. Para você ensina? 

(aponta para uma mulher de blusa rosa ao canto, que afirma que não com a cabeça.  

14’21” Personagem 5: mulher ela ensinou sobre a reciclagem, né? Reciclar é vida.   

14’29” Rose: Alguém acha q ela ensinou mais alguma coisa?  

14’33”: Professor: Eu ainda voto na opinião daqueles dois cavalheiros ali. 
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14’37” - Personagem 5: Ela também ensinou que o dinheiro não é tudo, o importante é ter alguém do 

lado que ela ama de verdade, que era o marido dela. Ela reconheceu que estava errada e aí. Deixou o 

marido dela e se arrependeu porque ela só estava olhando para a fama e para as belezas, a riqueza. 

Esqueceu do esposo. Daí no final ela reconheceu.  

14’58” Professor: Mas o que eles (dois senhores da ponta) falaram, as primeiras falas deles é muito 

importante, que mesmo sendo rico a gente não ia perder a questão dos amigos né? Então mesmo se você, 

por exemplo, perdesse tudo, você voltaria para quem? Voltaria para seu amigos. Ou seja, manter aquilo 

era muito importante né? Eu acho que isso aí foi uma mensagem também que ela não queria ver aquela 

gentinha né? Naquele bairro, mas no fundo era aquilo ali que fazia parte da vida dela.  

15’40” Personagem 1: Eu acho legal uns jogadores de futebol que morava não sei aonde e sempre eles 

voltam lá para rever os amigos, né? Eu acho legal isso aí, se acontecer um dia de eles cair na estaca zero, 

tipo nada. Mas os caras, os amigos não vão ter o falar dele. Falar que ele se refugiou e tal. Acho legal. 

16’04” Rose : Agora me digam outra coisa, vocês acham que a Clô era autêntica ou ela imita as 

pessoas? 

 16’30” Personagem 5: Eu acho que ela era ela mesma da maneira que ela era.  

16’37” Rose: Era do jeito que a mídia, as pessoas, ninguém influenciava ela no jeito de ser. 

16’45” Personagem 6: Ela era totalmente influenciável. Era o corte de cabelo igual da Ana Maria Braga. 

A roupa que ela usava era aquela que ela via na vitrine na Oscar Freire. Então, tudo isso influenciava ela. 

O mundo que ela vivia influenciava ela. Uma pessoa assim, de estilo mesmo. Só estilo de arara.  

17’09” personagem 7: Eu ia comentar mais ou menos o que ele ia comentar.  

17’10” Rose: E você teria alguma coisa a acrescentar do que você achou?  

personagem 7: Não, não. 

Rose: Mais alguém quer falar? 

17’24” E me digam uma coisa, vocês acham que a Clô é boa ou ela é má? 
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(Vozes ao fundo dizem: Boa) 

Rose: Quem acha que ela é boa levanta a mão. 

(pessoas levantam a mão) 

17’44” – Professor: Na verdade também, ela tem um sonho de todo mundo, né cara? Quem é que não 

quer ter uma vida legal, né? Uma vida boa. Como ela falou lá (aponta para o fundo da sala). Eu acho que 

é legal, se a gente tivesse uma vida financeiramente melhor, você estaria o que? Com seus parentes né? 

Você teria mais condições de ficar com quem você mais gosta né? Agora, nós que trabalha (sic), os 

nossos filhos a gente não vê eles crescer. A gente sai de manhã e volta a noite e os bichinhos estão lá, 

crescendo e tal, né? Não curte muito. Meu filho está com 14 anos, então a gente senta, conversa e tal. 

Mas quando era pequeninho, você não  vê o cara crescer, não dá.  

18’30” - Personagem 3: Acho que tem um momento, né? ter condição de ficar perto... 

18’31” – Professor: Ah, sim..... 

 18’32” Personagem 3: Para fazer uma boa festa, para curtir os amigos que gosta, acho que tem que 

envolver. Curtir com seus filhos,  com sua família, os parentes,os amigos, fazer uma festa para todo 

mundo junto.  

18’52” Rose: A Clô deixou você com vontade de consumir algo?  

19’02 Personagem 6:  Ah, uma casa no Jardim América, sem dúvida. Uma casa com aquela piscina. Se eu 

pudesse e o dinheiro desse, né? Sem dúvida. Nem que fosse para você alugar para um final de semana, 

mas... Não digo para morar porque é meio do nada, você não tem nada próximo ali, eu sei como é aquela 

região, você não tem nada bem próximo. Não é igual você morar no Jardim Paulistano. Você tem tudo no 

Jardim Paulistano. Já no Jardim América você não tem. Não tem tanta gente na rua. É um lugar que é 

perigoso de assalto, você não pode ficar, mas a piscina agradou né?  

19’18” Rose: E vocês meninas? 
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19’40” Personagem 3: Eu fiquei com vontade de sair para comprar roupa com aquela facilidade que ela 

saia de comprar tudo, escolher tudo. Não no estilo dela, mas aquela facilidade que ela saia para comprar, 

eu gostaria.  

19’50” Rose: E qual é o seu estilo? 

19’51” Personagem 3: Ah, um estilo mais simples, roupa básica, sei lá... 

20’00”Rose: E vocês (direcionando a câmera para duas mulheres) em que a Clô inspira vocês que 

vocês gostariam de consumir? 

20’06” Personagem 8: Roupa. 

20’08” - Personagem 6: Roupa é bacana, hein? Terno Giorgio Armani, sapato maneiro, um relógio de 

20 mil no pulso.  Chegar de Mercedes ou Audi TT que é mais legal. Não vamos falar, “Ah, dinheiro não 

traz felicidade”, então me dá o seu e vai viver sem. A verdade é essa. Dá o teu dinheiro e vai viver sem. Aí 

você vai ver. Trabalhar todo arreado, chegar de manhã, que nem eu, saindo daqui to indo trabalhar, ai 

você vai ver o que é difícil. Meu patrão tem mania: “Dinheiro não traz felicidade”, olhei para ele e disse, 

me dá o teu. Se não está dando felicidade para você, dá para mim que quem sabe não vai me deixar feliz, 

talvez você não sabe (sic) viver com ele. Dá ele para mim, aí ele dá risada. 

20’50” Rose: E vocês meninas (direcionando a câmera para duas mulheres, novamente)? 

20’52” Senhora de branco e de óculo (personagem 10): Eu aquela aquela casa e conforto.  

20’55” Rose: E você? (apontando para personagem 8) A roupa, né? Que você tinha comentado. 

Que tipo de roupa, aonde você iria comprar roupas? 

 20’58” Personagem 8:  Ah, nos melhores lugares, melhor butique.  

21’10” Personagem 6: Daslu... (risos). Vai a lá, a camisa  chega custando 10 dólares, você vai pagar 300.  

21’19” Personagem 8: Muita bolsa. (risos) 

21’28” E tem alguma marca preferida? Alguma coisa?  
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Personagem 8: Não, não.  

21’40” Personagem 6: Louis Vuitton, é claro.  

21’45” Rose: Quem mais, gente? E vocês (outro lado da sala), o que a CLô inspira, que deu 

vontade de vocês   

21’51”  Personagem 4: Eu sinceramente nada. Estou satisfeita com tudo que eu tenho. Consegui com 

muita luta, com muita dificuldade, mas para mim está muito bom. Não tenho mais desejo nenhum. Se 

continuar assim, está muito bom.  

22’10” - Personagem 3: Uma coisa que eu achei legal é a decoração na casa dela.  Se eu tivesse aquele 

casa e dinheiro para decorar aquela casa, não com aquele estilo dela. Gosto de decorar com móvel, essas 

coisas. Adoro. Se eu pudesse decorar uma casa, tivesse dinheiro para decorar uma casa daquela, eu ia ficar 

muito feliz.  

22’30” – Rose: tem algum lugar por aqui que você gostaria de entrar para comprar móvel?  

22’36” - Personagem 3: Tipo, adoro aqueles móvel da Rebouças, da móveis (confuso). Então eu ia 

comprar tudo de melhor.  

22’47” – Rose: Mais alguém? A gente está quase se aproximando do final, gente. Quais são as 

características principais da Clô? Agora eu quero pedir a gentileza de vocês, cada um falar alguma 

coisa. Uma característica dela, começando por você 

23’09” - Personagem 2: Uma característica de nortista. Pessoa do Maranhão. Traz aquela imagem que o 

pessoal gosta. O Bumba-meu-boi, essas coisas. É simpática para mim. Simpática, alegre, gosta de bastante 

brilho. Mucha luz.  

23’33” – Rose: Você é da região do Maranhão? 

23’34” Personagem 2:  Minha esposa é. É um lugar assim, muito assim, com a imagem que ela 

representa. Eu acho ela muito simpática.   

23’48” - Personagem 11: Simpática e favelada. 
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23’49” Rose: Agora é a sua vez de falar.. 

23’52” Personagem 11: Favelada e Só. 

23’55” Rose: E você? (apontando para moça loura de blusa meio cinza nas primeiras carteiras 

Personagem 12): O que você acha de característica dela que mais te saltou aos olhos. 

Personagem 12: Ah, a alegria dela. Ela falava espontaneamente, o que ela pensava ela falava. Não se 

preocupava.  

24’16” E você? (apontando para personagem 1), Aristídes?Diga uma característica da Clô. 

Personagem 1: Eu acho ela legal do jeito que ela é. Ela gosta do jeito que ela é... 

 24’47” E você?Uma coisinha só, não vai falar?Gente, eu tô falando você, porque eu não memorizei 

o nome de todos. Deixa eu dar a volta pra chegar aqui perto. E você, qual característica você acha? 

(apontando para rapaz de azul claro e cabelo baixinho, em frente ao professor)? 

Personagem 13: Eu achei a característica dela periferia, né? Meio assim da periferia. Do povão assim. Sei 

lá, o jeito dela falar... 

Rose: E você? 

Personagem 7: Ah, ela é povão mesmo!Eu acho. Ela queria ser chique, mas de chique não tinha muita 

coisa não. 

Personagem 9: Metida. 

Rose: Metida? E você? 

Personagem 14 - Senhora com blusa cinza e camisa listrada: Eu gostei do jeito dela querer e lutar pra 

conseguir o que ela queria. Queria uma casa, correu atrás até conseguir. 

Personagem 15 - moça de blusa rosa: Ela é feliz. 

Personagem 16 – moça com camiseta branca: Não tenho nada pra falar. 
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Personagem 17: moça de preto com tiara no cabelo: Ah! não tenho nada pra falar não. 

Rose: Tá com vergonha!E você? 

Personagem 5: Eu achei legal a força de vontade dela de dizer: ”eu vou conseguir, e vou conseguir 

mesmo”. E outra coisa legal que eu achei, é que ela não aceitava a idade. Ela não queria ser velha, não 

queria ser vovó. Ela achava que queria ser jovem. 

Rose: Ficava chamando o Doutor Ivo Pitanguy toda hora pra fazer uma plástica nela. E vocês 

meninas. 

Personagem 3: Eu achei ela ingênua. Apesar dela ser bem ingênua, mas ela tinha aquele lado de querer, 

de lutar, entendeu. Apesar da ingenuidade dela. 

Rose: Uma característica dela. 

Personagem 6: Alienada.Ela é alienada.Totalmente alienada.Achava que o mundo girava em torno dela . 

Pessoa muito... Ah ela conseguiu tudo... Ela não conseguiu nada. Conseguiu casando com um cara com 

grana. A verdade foi essa. Porque ela mesma conquistar, não conquistou nada. Quem conquistava era o 

marido dela, que ela tinha vergonha de ser rainha do lixo. Demonstrou mais ou menos isso aí pela 

história dela. Que ela tinha vergonha de onde vinha o dinheiro, mas não tinha vergonha de chegar lá e 

gastar o dinheiro. É uma pessoa alienada. 

Rose: Alguém mais quer falar? Você, acho que aqui na ponta não falou. 

Personagem 4: Então, eu tenho amiga assim meio parecida com a Clô. Eu acho assim, que a Clô, ela é 

bem positiva. Bem positiva em tudo. Então por mais que ela tenha assim, Eu penso assim, comparando 

com essa minha amiga, se ela tem algum problema, ela dá a volta por cima e vai. Então ela é uma pessoa 

assim, bem positiva, alegre, decidida, sabe, resolvida. Da maneira dela, mas uma pessoa assim que não se 

intimida por nada, sabe? Ela sempre tá indo em frente nos objetivos dela. 

Rose: Gente, só mais... Tem só mais duas perguntinhas. É bem rapidinho. Dá pra vocês ficarem 

mais cinco minutinhos no máximo? Dá? Que não der... Qual a diferença entre a Clô do início da 
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novela e a Clô que chega ao final da novela? Vocês sentem alguma diferença?Não?Quem falou que 

não primeiro? Não sentiu diferença? 

Personagem 4: Eu não senti não. Pra mim era a mesma Clô. 

Rose: Ok. Quem mais? 

Personagem 3: Eu acho que não era a mesma Clô, porque depois ela começou a perceber mais o marido 

dela, no final. Ela não ficou mais... ela não tava mais tão empolgada com as coisas. Eu senti que no final 

ela ficou meia... Veio aquele negócio de sentimento, assim de...Sei lá, entender mais o marido dela, querer 

ficar mais próxima. Eu senti isso nela. Senti que ela estava mudando. 

Rose : Ok...Deixa eu ver... Uma pergunta, a Clô se parece em alguma coisa com vocês? 

Personagem 5: A Clô não. Quem parece com a gente é aquele tio dela, lá. Ele tem tudo a ver com a 

gente. 

Personagem 1: É o tio do marido dela 

Personagem 5: Gostava da cerveja, do churrasco... 

Personagem 1: Do pagode... 

Personagem 11: Convidava todo mundo... 

Rose: Oi, como é que é? 

Personagem 11: Convidava todo mundo e ela ficava mó brava, querendo matar ele dentro da casa. 

Rose: Quem mais quer falar alguma coisa? 

Personagem 3: Eu acho que a única coisa que parece, pelo menos comigo, é a vontade de comprar. Eu 

gosto de comprar. 

Rose: A vontade de comprar! Adora de comprar! 
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Personagem 2: Eu adoro comprar. Roupa principalmente. Agora, o resto não parece com ninguém. Não 

parece com ninguém aqui. 

Rose: Vocês acham que ela parece com vocês em alguma coisa?Com você não? 

Personagem 7: Eu vou concordar com a colega lá. Só em comprar mesmo. Comprar quem não 

gosta?Muitas bolsas, sapato, só falta ter, né? Mas não temos, então tem que ir devagar. 

Rose: Tem que ir devagar, né? E você? 

Personagem 9: Nada. 

Rose: Não parece em nada...Mais alguém quer falar alguma coisa?Gente, olha só, eu quero agradecê-los 

pela ajuda, pela contribuição, pela paciência... Acho que deu pra encerrar hoje, porque eu também tava 

preocupada em não tomar tantas aulas do Professor, nem do tempo de vocês, porque vocês estão numa 

fase importante, que é enfim, ir atrás da formação de vocês, que efetivamente é o que traz transformação 

pra vida da gente, né? Então muito obrigada de coração, pelo tempo, pela paciência, por partilhar comigo 

a história de vocês. Eu espero voltar aqui pra escola pra mostrar o resultado desse meu trabalho, vamos 

ver se até o final do ano, tá bom? Vocês acham que ainda vão estar por aqui no final do ano, não é 

isso?Então a gente se encontra. É a gente pretende, a gente faz planos, tá bom? Obrigada viu gente? De 

coração mesmo. 

EJA PINHEIROS – GRUPO DE DISCUSSÃO. Entrevistadora: Rosilene Moraes Alves Marcelino. 
Transcrição. São Paulo: EJA. 10 de novembro de 2011. (50 min.) 
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ANEXO D: TABULAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS DE MAPA DE CONSUMO CULTURAL DO 

CIEJA BUTANTÃ E EJA PINHEIROS 

QUESTIONÁRIO 

Antes de tudo, muito obrigada por sua atenção. Assim como você, sou estudante. Faço mestrado em 

Comunicação e Práticas de Consumo na ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing), sob a 

orientação da Profa. Maria Aparecida Baccega. Neste momento, trabalho no desenvolvimento de minha 

dissertação de mestrado; razão pela qual preparei o questionário a seguir. Esta pesquisa é importante para 

a continuidade de meu trabalho e, neste sentido, conto com a sua colaboração em respondê-la. As 

perguntas abaixo se referem aos hábitos de consumo cultural dos participantes. São questões 

relacionadas à televisão, novela, rádio/música, internet, revista, jornal, livro, celular e propaganda.  

ORIENTAÇÕES: Escreva em poucas palavras ou assinale o que se pede em relação às perguntas 

abaixo. Podem ser assinaladas uma ou mais alternativas – quando puder assinalar mais de uma 

alternativa, estará escrito no final da pergunta até quantas você deve assinalar. Utilize o menor tempo 

possível, a fim de não racionalizar, respondendo de forma sincera e espontânea. Não existem respostas 

certas ou erradas.  

 

Muito obrigada! 

Rosilene M. A. Marcelino 

 

 

1. Qual o seu sexo? 

CIEJA Butantã EJA Pinheiros CIEJA Butantã EJA Pinheiros
Feminino 62,5% 55,0% 10 11
Masculino 37,5% 45,0% 6 9

16 20  
2. Qual a sua idade? 
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Faixa etária CIEJA Butantã EJA Pinheiros CIEJA Butantã EJA Pinheiros
Até 17 6,3% 0,0% 1 0
18 a 25 25,0% 20,0% 4 4
26 a 30 0,0% 15,0% 0 3
31 a 35 6,3% 35,0% 1 7
36 a 40 12,5% 15,0% 2 3
41 a 45 6,3% 5,0% 1 1
46 a 50 12,5% 5,0% 2 1
51 a 60 31,3% 5,0% 5 1
Acima de 60 0,0% 0,0% 0 0

16 20  

 

3. Qual a sua renda familiar? 

Faixas de renda familiar CIEJA Butantã EJA Pinheiros CIEJA Butantã EJA Pinheiros
Até dois salários mínimos 62,5% 30,0% 10 6
Entre três e quatro salários mínimos 25,0% 35,0% 4 7
Entre cinco e dez salários mínimos 12,5% 15,0% 2 3
Entre onze e vinte salários mínimos 0,0% 10,0% 0 2
Acima de vinte salários mínimos 0,0% 5,0% 0 1
Não quis informar 0,0% 5,0% 0 1

16 20  
4. Quantas pessoas moram na sua casa? 

CIEJA Butantã EJA Pinheiros CIEJA Butantã EJA Pinheiros
Mora sozinho 6,3% 15,0% 1 3
Duas 25,0% 10,0% 4 2
3-4 37,5% 50,0% 6 10
5-6 25,0% 20,0% 4 4
Mais de 6 6,3% 5,0% 1 1

16 20  
5. Dessas pessoas, quantas contribuem para a renda familiar mensal? 

CIEJA Butantã EJA Pinheiros CIEJA Butantã EJA Pinheiros
Uma 31,3% 25,0% 5 5
Duas 37,5% 60,0% 6 12
3-4 31,3% 10,0% 5 2
5-6 0,0% 5,0% 0 1
Mais de 6 0,0% 0,0% 0 0

16 20  
 

TELEVISÃO 

6. Você assiste à televisão?      

CIEJA Butantã EJA Pinheiros CIEJA Butantã EJA Pinheiros
Sim 100,0% 95,0% 16 19
Não 0,0% 5,0% 0 1

16 20  
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7. Você tem TV por assinatura?     

CIEJA Butantã EJA Pinheiros CIEJA Butantã EJA Pinheiros
Sim 25,0% 45,0% 4 9
Não 75,0% 55,0% 12 11

16 20  
8. Você assiste à TV: 

CIEJA Butantã EJA Pinheiros CIEJA Butantã EJA Pinheiros
Diariamente 68,8% 65,0% 11 13
De 4 a 5 vezes por semana 12,5% 10,0% 2 2
De 1 a 3 vezes por semana 6,3% 15,0% 1 3
Uma vez por semana 0,0% 5,0% 0 1
Raramente 12,5% 0,0% 2 0
Nunca 0,0% 5,0% 0 1

16 20  

9. Quantas horas você assiste à TV por dia? 

CIEJA Butantã EJA Pinheiros CIEJA Butantã EJA Pinheiros
Mais de 3 horas 6,3% 25,0% 1 5
Entre 2 e 3 horas 25,0% 15,0% 4 3
Entre 1 e 2 horas 37,5% 30,0% 6 6
Menos de 1 hora 31,3% 25,0% 5 5

16 19  
10. Mencione os dois canais de TV que você mais assiste? 

CIEJA Butantã EJA Pinheiros CIEJA Butantã EJA Pinheiros
Bandeirantes 0,0% 13,5% 5
Cultura 0,0% 2,7% 1
Discovery 0,0% 5,4% 2
Globo 46,4% 45,9% 13 17
History Channel 0,0% 2,7% 1
NatGeo 3,6% 0,0% 1
Record 28,6% 10,8% 8 4
Rede TV 0,0% 2,7% 1
SBT 17,9% 5,4% 5 2
TNT 3,6% 8,1% 1 3
Universal Channel 0,0% 2,7% 1

28 37  

 

11. Cite os dois programas de televisão que você mais assiste. (Especifique o canal de cada 

programa) 

Tipo de programa EJA Pinheiros EJA Pinheiros CIEJA Butantã EJA Pinheiros
Desenho 4,2% 9,1% 1 3
Entretenimento 8,3% 6,1% 2 2
Filmes 8,3% 15,2% 2 5
Esporte 4,2% 18,2% 1 6
Jornal 50,0% 33,3% 12 11
Novela 20,8% 12,1% 5 4
Seriados em geral (vários) 4,2% 6,1% 1 2  
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12. Em que horário do dia você mais assiste à TV? 

CIEJA Butantã EJA Pinheiros CIEJA Butantã EJA Pinheiros
Manhã 12,5% 5,3% 2 1
Tarde 6,3% 15,8% 1 3
Noite 75,0% 47,4% 12 9
Madrugada 6,3% 31,6% 1 6

16 19  
13. Numere na ordem o que você assiste mais. Sendo 1 para o que você assiste menos e 4 para o 

que assiste mais: 

1 2 3 4
Entretenimento 6 4 6
Publicidade 14 2
Telejornal 4 4 8
Telenovela 8 2 0 6

1 2 3 4
Entretenimento 3 3 1 10
Publicidade 5 2 5 4
Telejornal 3 4 1 9
Telenovela 8 1 1 6

EJA Pinheiros

CIEJA Butantã

 
 

14. Qual é o principal lugar da casa em que você assiste à TV? 

CIEJA Butantã EJA Pinheiros CIEJA Butantã EJA Pinheiros
Sala 56,3% 57,9% 9 11
Quarto 31,3% 42,1% 5 8
Cozinha 12,5% 0,0% 2
Outros: 0,0% 0,0% 0

16 19  
15. Você conversa com alguém sobre o que você assiste na TV?  

CIEJA Butantã EJA Pinheiros CIEJA Butantã EJA Pinheiros
Sim 81,3% 84,2% 13 16
Não 18,8% 15,8% 3 3

16 19  
 

16. Em caso positivo, com quem e sobre o que você costuma falar? 
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CIEJA Butantã EJA Pinheiros
Com minha esposa e colegas de trabalho

Com meu filho e meu esposo sobre violência, drogas e pedofilia e casos de 
abssudos

Marido sobre o que acontece dia a dia

Com a amiga do trabalho sobre as notícias do mundo

Meu esposo sobre o dia de trabalho

Com amigo, amigas e vizinhas

Eu costumo falar do que foi bregado ou seja o que foi falado da Biblia

Com amigos e familiare falosobre muitas coisas 

Eu costumo falar com o meu marido. A gente comenta mais de jornal.

Com meu marido. Falar sobre a violência

Com meus filhos falamos de filmes de novela e noticiários.

Eu costumo falar com meu filho e meu marido.

Com meus filhos

Sobre novelas

Costumo falar com os colegas de trabalho sobre algumas noticias importante.

do jornal que passa na tv e sobre a novela

No momento não falo  nada porque e raro assistir televisão assisto so quando 
perco o sono de madrugada. 
Com minha familha de casa.

Costumo falar com a minha mãe

Meus amigos, esposa, colegas de trabalho, sobre jogo de futebol, economia, 
etc...

Trabalho de cuidados de idoso e geralmente e novelas, casos de família, 
bem estar na globo, emfim diversos assuntos

Esposa, filhos, nora

Gosto de jogos converso bastante com os amigos

Com amigos

Política e algumas melhoria do Brasil

Com minhas irmãs e amigas

Em casos de notícias em que vemos em jornais

Com meu marido, quando passar coisas absurdas no jornal

Normalmente com minha mãe e namorada, sobre as séries
 

17. Enquanto assiste à TV, você faz ao mesmo tempo outras coisas?  

CIEJA Butantã EJA Pinheiros CIEJA Butantã EJA Pinheiros
Sim 50,0% 78,9% 8 15
Não 50,0% 21,1% 8 4

16 19  
 

18. Em caso positivo, que coisas faz?  
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Computador, telefone
As vezes ceio e cuido dos animais, quando a uma reportagem 
interessante paro tudo e presto atenção

Arrumo guarda-roupa, lavando louça, fazendo comida, etc...
Faço trabalho de escola

Faço trabalho de escola e faço trabalho de casa as vezes

Cozinho, tomo banho, me arrumo para trabalhar

Passando roupas
Internet e jogos

EJA Pinheiros
Mando e-mails e estudo inglês

Croche

Qaundo estou jantando

CIEJA Butantã
Costuro

Eu presto a teção 
Eu cuido dos meus curio meus curio meus passros

Lavo louca, faço janta
As vezes fazendo a janta.a janta

 janta

Gosto de ler livros e jornal 

 trico ou crochê

As vezes falo com namorada ou com os amigos

toda sim e não e positivo 

não faço nada porque acisto deitada 

Lava louça falo com outras pessoas no telefone

Costumo ler gibi ou ler alguma revista
Faço almoço, arrumo a casa etc

Entro na internet, estudo, leio  
19. Geralmente, com quem você assiste à TV? (assinale a situação mais frequente). 

CIEJA Butantã EJA Pinheiros CIEJA Butantã EJA Pinheiros
Sozinho 37,5% 42,1% 6 8
Com amigos 12,5% 0,0% 2 0
Com familiares 50,0% 52,6% 8 10
Outros: 0,0% 5,3% 0 1

16 19  

20. Você assiste televisão para: (Assinale até 3 opções) 

CIEJA Butantã EJA Pinheiros CIEJA Butantã EJA Pinheiros
Divertir-se 16,1% 20,0% 5 9
Falta de opção 6,5% 0,0% 2 0
Informar-se 25,8% 28,9% 8 13
Não se sentir sozinho 9,7% 4,4% 3 2
Passar o tempo 19,4% 15,6% 6 7
Por hábito 12,9% 17,8% 4 8

Poder discutir com amigos, 
familiares e colegas de trabalho 
(ter assunto)

9,7% 13,3% 3 6

31 45  

 

NOVELA 

21. Você está assistindo a alguma novela?  

CIEJA Butantã EJA Pinheiros CIEJA Butantã EJA Pinheiros
Sim 56,3% 35,0% 9 7
Não 43,8% 65,0% 7 13

16 20  
22. Se sim, qual (is)? 



255 
 

 

CIEJA  Butantã EJA Pinheiros CIEJA Butantã EJA Pinheiros

Acorrentada – CNT | 21h 0,0% 0,0% 0 0

Alma indomável – CNT | 22h 0,0% 0,0% 0 0

Amor e Revolução – SBT | 22h15 3,0% 23,1% 1 3

Camaleões – SBT 3,0% 0,0% 1 0

Cordel Encnatado – Rede Globo | 
18h

6,1% 0,0% 2 0

Insensato Coração – Rede Globo | 
21h

18,2% 7,7% 6 1

Malhação – Rede Globo | 17h30 6,1% 15,4% 2 2

Maria Esperança – SBT | 15h 6,1% 0,0% 2 0

Morde & Assopra – Rede Globo | 
18h15

12,1% 15,4% 4 2

O clone – Rede Globo 3,0% 7,7% 1 1

Pérola Negra – SBT 14h15 6,1% 7,7% 2 1

Rebelde – Record | 19h 3,0% 0,0% 1 0

Ribeirão do tempo – Record | 22h 9,1% 0,0% 3 0

Uma Rosa com Amor – SBT | 
15h45

3,0% 7,7% 1 1

Outras. Especifique: 21,2% 15,4% 7 2
(Páginas da Vida 
e Fina Estampa)

33 13  
23. Você acha que as novelas influenciam o comportamento das pessoas?  

CIEJA Butantã EJA Pinheiros CIEJA Butantã EJA Pinheiros
Sim 62,5% 80,0% 10 16
Não 37,5% 20,0% 6 4

16 20  

24. Se sim, você acha que ela influencia de maneira positiva ou negativa? Conte um caso seu ou de 

algum conhecido. 
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Sim, pois a mídia tem o poder de manipular mentes

Negativa, pois as "tira" da realidade, as novelas geralmente incluem 
a maioria, a viver em fantasia, misturando, irreal com a vida real

Isso depende do que ela esta assistindo, mas no caso dos meus 
amigos peragam algumas girias usadas nos capitulos

Sim, tenhe coisas reais e coisa que influência as pessoas levar 
história ao amigos familia etc...
Influencia porque a novela na verdade o que ela passa é uma certa 
realidade que acontece no cotidiano
Negativa

Ela sempre acaba influenciando de algumas foras, até porque as 
pessoas acabam se identificando as histórias em algum momento 

Positiva e negativa mas de algumas maneiras sim

Motivação maneira de fala, de um comportamento etc

Sim, um simples exemplo são as pessoas se vestirem a moda vamo 
dizer

Depende cada caso não vamos julgas um livro pela capa dele

Sim porque as pessoas fala muito ter algum da novela que a 
condicem na vida elas
 Meu subrinho assistil um filme de bangue bangua eles estava com 
armas atirando. Ele falou para o pai dele, que quando ele crescesse 
ele ia ser como aqueles homem, não teve jeito. Hoje ele e ladrão.

Sim nos jovens adolecentes são muitos influenciados pela 
telenovela em diversos canais
Nunca vi caso mas c algumas pessoas podem fazer esse tipo de 
ação como por ex: trair como na novela etc...

EJA Pinheiros
Influenciam sim, caso como bordões acabam se inserindo no 
cotidiano das pessoas

CIEJA Butantã
As novelas partiu da rede Globo que eu confesso foi mulheres que 
trai o marido homens que roubam. isso tudo incina as pessoas 
 Não gosto de novela nas minha família asiste todas as novelas

Não acho que influencia em nada depende das pessoas.

 Eu acho que tudo que se informe de maneira educacional e bom 
para orienta e informar.
Influencia de maneira negativa

Sim quando fala de assuntos como drogas e outros assuntos 
importantes

Sim ela influencia sim como pegar a mulher traindo o marido.

As vezes influencia em casos negativo, já vi um pessoa conhecida se 
envolver no tráfico, achando que poderia se dar bem como na 

 
  

25. Você assistiu à novela Passione, da Rede Globo?  

CIEJA Butantã EJA Pinheiros CIEJA Butantã EJA Pinheiros
Sim 56,3% 45,0% 9 9
Não 43,8% 55,0% 7 11

16 20  
26. Em caso positivo, além de assistir à novela na televisão, você buscou informações sobre 

Passione em outros lugares?  

CIEJA Butantã EJA Pinheiros CIEJA Butantã EJA Pinheiros
Sim 18,8% 10,0% 3 2
Não 81,3% 70,0% 13 14
Não responderam 0,0% 20,0% 0 4

16 20  

27. Em que lugares você buscou informações sobre a novela Passione?  
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CIEJA Butantã EJA Pinheiros CIEJA Butantã EJA Pinheiros
A página oficial da novela 
disponibilizada no site da 
Rede Globo

0,0% 66,7% 0 2

Outros sites: 0,0% 0,0% 0 0
Jornal 33,3% 0,0% 1 0
Blogs. Especifique: 0,0% 0,0% 0 0
Posts  no Twitter 0,0% 0,0% 0 0
Redes sociais. 
Especifique:

0,0% 0,0% 0 0

Revista 66,7% 33,3% 2 1
3 3  

28. Você postou comentários na Internet sobre a novela Passione? 

CIEJA Butantã EJA Pinheiros CIEJA Butantã EJA Pinheiros
Sim 0,0% 0,0% 0 0
Não 100,0% 80,0% 16 16
Não responderam 0,0% 20,0% 0 4

16 20  

29. Em caso positivo, que tipo de comentário você fez? 

CIEJA Butantã

Eu comento condo passa coizas boas. Muitos comentários positivos legal

EJA Pinheiros

Não responderam
 

30. Onde foi postado o(s) seu(s) comentário(s) sobre Passione?  

CIEJA Butantã EJA Pinheiros
Em redes sociais 1
Na página da novela, no 
site da Rede Globo

1

Em blogs: 
Em sites:
Posts  no Twitter  

 

31. Com quais persnonagens de Passione você mais se identificou? (Assinale até três personagens) 
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CIEJA Butantã EJA Pinheiros CIEJA Butantã EJA Pinheiros
Adamo 0,0% 7,7% 1
Agostina 0,0% 7,7% 1
Beth Gouveia 0,0% 15,4% 2
Berillo 14,3% 0,0% 1
Clara 0,0% 15,4% 2
Clô 14,3% 7,7% 1 1
Dona Brigida 14,3% 0,0% 1
Felícia 14,3% 7,7% 1 1
Fred 0,0% 7,7% 1
Gema 0,0% 7,7% 1
Gerson Santarém 14,3% 7,7% 1 1
Jéssica 0,0% 7,7% 1
Jaqueline 14,3% 0,0% 1
Mimi 14,3% 7,7% 1 1

7 13  
32. Defina a personagem Clô em uma palavra:  

Não me lembro do personagem Excêntrica
Alegria Sonhadora
Não sei Eu gostei quando ela virou Rainha da Reciclagem
Fantastica Engraçadíssima
muito loca Autêntica
Inveja
Legal

EJA PinheirosCIEJA Butantã

 
 

RÁDIO/MÚSICA 

33. Você costuma ouvir rádio?  

CIEJA Butantã EJA Pinheiros
Sim 87,5% 20
Não 12,5% 0

20  
34. Se sim, onde? 

CIEJA Butantã EJA Pinheiros CIEJA Butantã EJA Pinheiros
Casa 50,0% 60,0% 8 12
Carro 31,3% 25,0% 5 5
Outros: 18,8% 15,0% 3 3 (Trabalho, rua, ônibus, metrô)

16 20  
35. Com qual frequência você ouve rádio? 
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CIEJA Butantã EJA Pinheiros CIEJA Butantã EJA Pinheiros
Diariamente 60,0% 75,0% 9 15
De 4 a 5 vezes por semana 13,3% 5,0% 2 1
De 1 a 3 vezes por semana 0,0% 15,0% 0 3
Uma vez por semana 6,7% 0,0% 1 0
Raramente 20,0% 5,0% 3 1

15 20  
36. Você tem diskman, walkman ou mp3 player (por exemplo, Ipod)? 

CIEJA Butantã EJA Pinheiros CIEJA Butantã EJA Pinheiros
Sim 31,3% 60,0% 5 12
Não 68,8% 40,0% 11 8

16 20  
37. Você costuma comprar CD/DVD de bandas/cantores? 

CIEJA Butantã EJA Pinheiros CIEJA Butantã EJA Pinheiros
Sim 56,3% 80,0% 9 16
Não 43,8% 20,0% 7 4

16 20  
 

INTERNET 

38. Tem acesso à Internet?       

CIEJA Butantã EJA Pinheiros CIEJA Butantã EJA Pinheiros
Sim 68,8% 95,0% 11 19
Não 31,3% 5,0% 5 1

16 20  
39. Em caso positivo, em que lugar você acessa a internet geralmente? 

CIEJA Butantã EJA Pinheiros CIEJA Butantã EJA Pinheiros
Escola 43,8% 4,5% 7 1
Casa 12,5% 68,2% 2 15
Outros: 43,8% 27,3% 7 6 (Trabalho (3), Lamrraze (1), celular (1)

16 22  
40. Você tem e-mail?      

CIEJA Butantã EJA Pinheiros CIEJA Butantã EJA Pinheiros
Sim 50,0% 90,0% 8 18
Não 50,0% 10,0% 8 2

16 20  
41. Você é membro de alguma rede social?      

CIEJA Butantã EJA Pinheiros CIEJA Butantã EJA Pinheiros
Sim 50,0% 70,0% 8 14
Não 50,0% 30,0% 8 6

16 20  
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42. Em caso positivo, de quais redes sociais você mais gosta de participar? (Assinale até 3 

alternativas) 

CIEJA Butantã EJA Pinheiros CIEJA Butantã EJA Pinheiros
Orkut 77,8% 40,6% 7 13
Flicker 0,0% 0,0%
Facebook 11,1% 37,5% 1 12
Formspring 0,0% 0,0%
Sonico 0,0% 6,3% 2
Twitter 11,1% 9,4% 1 3
Outros: 0,0% 6,3% 2 (MSN)

9 32  
43. Quantas horas por dia você navega pela Internet? 

CIEJA Butantã EJA Pinheiros CIEJA Butantã EJA Pinheiros
Menos de 1 hora 68,8% 65,0% 11 13
Entre 1 e 2 horas 25,0% 15,0% 4 3
Entre 2 e 3 horas 0,0% 0,0% 0
Mais de 3 horas 6,3% 20,0% 1 4

16 20  
44. Você tem blog?       

CIEJA Butantã EJA Pinheiros CIEJA Butantã EJA Pinheiros
Sim 0,0% 5,0% 0 1 (Escreve sobre esporte)
Não 100,0% 95,0% 16 19

16 20  
45. Sobre quais assuntos você mais escreve no seu blog? 

EJA PINHEIROS: escreve sobre esporte 

 

REVISTA 

46. Você lê revistas?       

CIEJA Butantã EJA Pinheiros CIEJA Butantã EJA Pinheiros
Sim 56,3% 90,0% 9 18
Não 43,8% 10,0% 7 2

16 20  
47. Em caso positivo, com qual freqüência você lê revistas?

CIEJA Butantã EJA Pinheiros CIEJA Butantã EJA Pinheiros
Diariamente 0,0% 5,6% 0 1
Semanalmente 0,0% 38,9% 0 7
Mensalmente 9,1% 27,8% 1 5
Raramente 90,9% 27,8% 10 5

11 18  
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48. Qual revista você mais lê?  

Despertai e Sentinela Super Interessante
Revista Caras Contigo
Gibis Veja
Caras Veja e de motos
Der novelas Quatro rodas
Qualquer uma quando da Época

Esporte x econômia
Playboy, as materias, geographi
Veja
Revista Veja
Quadrinhos
Novelas e receitas
Caras
Veja
Hola, Gounme
As de música
Caras

CIEJA Butantã EJA Pinheiros

 
JORNAL 

49. Você lê jornais?      

CIEJA Butantã EJA Pinheiros CIEJA Butantã EJA Pinheiros
Sim 56,3% 85,0% 9 17
Não 43,8% 15,0% 7 3

16 20  
50. Com qual frequência lê jornal? 

CIEJA Butantã EJA Pinheiros CIEJA Butantã EJA Pinheiros
Diariamente 0,0% 52,9% 0 9
De 3 a 5 vezes por semana 0,0% 11,8% 0 2
De 1 a 2 vezes por semana 27,3% 17,6% 3 3
Semanalmente 0,0% 5,9% 0 1
Raramente 72,7% 11,8% 8 2

11 17  
51. Qual jornal você mais lê?  

Metrô news
Barsil
Folha de S. Paulo
JT
Metro
Metro
Metrô
Raramente Folha de S. Paulo

O Estado de S. Paulo

Folha de SP
Folha de São Paulo, Destak, Metro

A Folha de São Paulo

CIEJA Butantã

Metro News
Jornal da Globo
Folha (Do uma repagenada nas folhas, no serviço)

Estado de São Paulo
Folha
Estado
Agora São Paulo

Jornal da Tarde, Estadão
A Folha de São Paulo
Folha e Estadão

EJA Pinheiros
Estadão
Diario
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52. Qual a última notícia de jornal que lembra ter lido/ouvido? Sobre o que era? 

Jornal Universal sobre a morte de Bin Laden
 A morte do estudante da USP 
Transito e futebol
noticiários 
Futebol 
O escandalo di paloçe
Não lembro 

Morte
Li rapidamente sobre carro. Estou pesquisando um. 

Sobre o câncer do Lula
Sobre a corrupção do Orlando Silva ministro dos esportes

ENEM sobre cancelamento de questõe do Ceara

Corrupção policial
Hoje. O acordo do PT para que a Marta Suplici não se 
candidate a prefeitura de SP

Sobre o terremoto na Turquia
Sobre o tratamento do câncer do ex-presidente lula e hoje 
(...) falando sobre a falta de remédios para câncer no sistema 
público
Doença do ex-presidente, ENEM questões anuladas

Esporte
Não lembro

SPTV Enem

CIEJA Butantã EJA Pinheiros
Violência no trânsito
Queda do ministro do esporte
Sobre a reunião do G20 na França

 
 

LIVRO 

53. Você está lendo algum livro?     

CIEJA Butantã EJA Pinheiros CIEJA Butantã EJA Pinheiros
Sim 25,0% 60,0% 4 12
Não 75,0% 40,0% 12 8

16 20  
54. Se sim, qual?   

CIEJA Butantã
As palavra tem poder A arte da guerra
Bíblia Sagrada A cabana
EJA e livros religiosos Augusto Cure
Religioso Biblía

Carandiru
Quando Deus sussurra o se nome
Sempre há uma chance (espírita)
Violetas no jardim

EJA Pinheiros

 
55. Em média, quantos livros você lê por ano? 

CIEJA Butantã EJA Pinheiros CIEJA Butantã EJA Pinheiros
1 ou 2 0,0% 22,2% 0 2
De 3 a 5 0,0% 33,3% 0 3
De 6 a 10 14,3% 33,3% 1 3
Mais de 10 85,7% 11,1% 6 1

7 9  
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CELULAR 

56. Você tem celular?    

CIEJA Butantã EJA Pinheiros CIEJA Butantã EJA Pinheiros
Sim 81,3% 95,0% 13 19 (Um dos repondentes tem o da empresa)
Não 18,8% 5,0% 3 1

16 20  
57. Em caso positivo, seu celular é:     

CIEJA Butantã EJA Pinheiros CIEJA Butantã EJA Pinheiros
Pré-pago 90,0% 68,4% 9 13
Pós-pago 10,0% 31,6% 1 6

10 19  
58. De que modo você usa o celular? (Assinale até 3 alternativas) 

CIEJA Butantã EJA Pinheiros CIEJA Butantã EJA Pinheiros
Armazenamento de dados 3,2% 3,8% 1 2
Conversar 41,9% 35,8% 13 19
Enviar torpedos/mensagens sms 22,6% 18,9% 7 10
Fotografar 3,2% 13,2% 1 7
Jogar 6,5% 0,0% 2
Navegar na Internet 0,0% 9,4% 0 5
Ouvir música 16,1% 17,0% 5 9
Ver TV 6,5% 1,9% 2 1

31 53

 

PROPAGANDA 

59. Como você fica sabendo sobre os produtos que quer comprar? (Assinale até 3 alternativas) 

CIEJA Butantã EJA Pinheiros CIEJA Butantã EJA Pinheiros
TV 39,4% 20,7% 13 12
Revistas 0,0% 8,6% 0 5
Rádio 12,1% 12,1% 4 7
Outdoor (cartaz de rua) 3,0% 0,0% 1
Jornal impresso 3,0% 6,9% 1 4
Internet 15,2% 22,4% 5 13
Folhetos 12,1% 17,2% 4 10
Amigos 6,1% 8,6% 2 5
Família 9,1% 1,7% 3 1
Outros: 0,0% 1,7% 0 1 Mala direta

33 58  
60. Quando você compra algum produto, você leva em conta: (Assinale até 3 alternativas) 
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CIEJA Butantã EJA Pinheiros EJA Pinheiros EJA Pinheiros
Indicação de amigos 2,8% 14,9% 1 7
Que apareceu na novela 2,8% 0,0% 1
Marca 19,4% 19,1% 7 9
Moda 0,0% 2,1% 0 1
Promoção (ex: brindes, 
descontos, etc.)

22,2% 17,0% 8 8

Preço 33,3% 31,9% 12 15
Propaganda 8,3% 8,5% 3 4
Novidade do produto 8,3% 6,4% 3 3
Outro: 2,8% 0,0% 1

36 47  

61. Em sua opinião, as propagandas que mais influenciam o consumidor são aquelas que 

aparecem: (Assinale apenas uma alternativa). 

Veículo CIEJA Butantã EJA Pinheiros CIEJA Butantã EJA Pinheiros
Outro: 6,3% 0,0% 1
Nos jornais 6,3% 4,2% 1 1
Nas revistas 0,0% 0,0% 0
Na TV 68,8% 66,7% 11 16
Na rádio 0,0% 4,2% 0 1
Na Internet 6,3% 8,3% 1 2
Em outdoor (cartaz de rua) 6,3% 0,0% 1
Em folhetos de rua 0,0% 4,2% 0 1
Durante a novela 6,3% 12,5% 1 3

16 24  
62. Você costuma assistir as propagandas durante o intervalo dos programas de TV? 

CIEJA Butantã EJA Pinheiros CIEJA Butantã EJA Pinheiros
Sim 68,8% 52,6% 11 10
Não 31,3% 47,4% 5 9

16 19  
63. Qual é a última propaganda que lembra ter visto? Qual a marca divulgada? 

EJA Pinheiros

Casas Bahia TV de LD
Nike
Ponto Frio TV de led zz

Mas não lembro
 (comercial da casas bahia)
Propaganda da marca Nike 

Cerveja
Casas Bahia, móveis
Do refrigerador "Electrolux"

Promoção de eletrodomésticas
Um televisor de plasma
Extra

Supermercado Carrefour
Brahma, Vivo, Skol
Extra (Quarta-extra)

Ipiranga 
 Não lembro 

Propaganda das casas bahia de guarda roupa

Casas Bahia
Gisele quando baté o carro do marido, ela aparece de lagerie 
para contar p/ ele
da coca-cola

CIEJA Butantã

 

64. As propagandas que utilizam personagens famosos influenciam na sua percepção do 

produto? 

CIEJA Butantã EJA Pinheiros CIEJA Butantã EJA Pinheiros
Sim 12,5% 10,5% 2 2
Não 87,5% 89,5% 14 17

16 19  
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65. Em caso positivo, por quê? 

CIEJA Butantã
A propaganda o modo de falar 

EJA Pinheiros
Parece ser mais confiante

Sim, pois seus fãs querem ser igual rs  
 

66. Você costuma conversar sobre as propagandas?     

CIEJA Butantã EJA Pinheiros CIEJA Butantã EJA Pinheiros
Sim 68,8% 57,9% 11 11
Não 31,3% 42,1% 5 8

16 19  
67. Se sim, com quem? 

CIEJA Butantã EJA Pinheiros CIEJA Butantã EJA Pinheiros
Amigos 21,4% 26,3% 3 5
Familiares 28,6% 36,8% 4 7
Colegas de escola 21,4% 10,5% 3 2
Colegas de trabalho 28,6% 26,3% 4 5

14 19  
68. Você costuma ir ao shopping?     

CIEJA Butantã EJA Pinheiros CIEJA Butantã EJA Pinheiros
Sim 93,8% 94,7% 15 18
Não 6,3% 5,3% 1 1

16 19  
69. Se sim, na maioria das vezes que vai ao shopping, você: (assinale até 2 

alternativas)

Motivação CIEJA Butantã EJA Pinheiros CIEJA Butantã EJA Pinheiros
Compra algo para você 43,5% 25,0% 10 8
Compra algo para outra pessoa 13,0% 3,1% 3 1
Só passeia 21,7% 15,6% 5 5
Vai ao cinema 17,4% 34,4% 4 11
Lancha / almoça / janta 4,3% 21,9% 1 7

23 32  

70. Marque com um X os itens extremamente necessários para a sua vida, sem os quais não se 

pode viver bem. (Assinale até 5 itens)  
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CIEJA Butantã EJA Pinheiros CIEJA Butantã EJA Pinheiros
Academia 6,5% 0,0% 5

Aluguel/download de filmes
0,0% 4,2%

0 4

Carro 13,0% 3,2% 10 3
Celular 16,9% 10,5% 13 10
Cinema 2,6% 3,2% 2 3

Compras de roupas e acessórios
9,1% 6,3%

7 6

Computador 6,5% 7,4% 5 7
Cursos de idiomas 0,0% 2,1% 0 2
Doação para entidades 3,9% 2,1% 3 2
Esporte 7,8% 8,4% 6 8
Internet 2,6% 8,4% 2 8
Livros 0,0% 8,4% 0 8
Música 9,1% 9,5% 7 9
Peça de teatro 0,0% 1,1% 0 1

Restaurantes/lanchonetes
1,3% 3,2%

1 3

Religião 0,0% 0,0% 0
Revistas 0,0% 2,1% 0 2
Salão de beleza 2,6% 4,2% 2 4
Shows 0,0% 3,2% 0 3
Televisão 10,4% 9,5% 8 9
Viagens 6,5% 3,2% 5 3
Outros 1,3% 0,0% 1

77 95  

71. Se precisasse definir as palavras abaixo em uma só palavra, qual seria? 
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Não e nada
Legão
Legal

Rib. do Tempo

Estressante
Nada

depende do que

Telenovela:
Péssimas

Consumo
Temos que ter

Nada

sem bebida alcoolica
sempre

só o necessário
desperdício

Consumo
O básico
Alimento
Consumo

Não
X

Legal
Nada passeios

conhecimento
poucos tem

Não e nada
Legão

Programa do Gugu

Entretenimento
Difícil

barulho
adoro

desnecessário

Legal
Passatempo

Programa de esporte

mais prejudica do que ajuda
nunca
fraca

Legal
Jornal
Adoro

filmes
influenciadora

filme

Não e nada
Pramim é positiva

Legão

adoro
novelas
jornal

CIEJA Butantã
Televisão:
Deprimente

EJA Pinheiros
Televisão:

Pavo

Entretenimento
música
shows
passeio

desenho animado
de vez em quando

necessário
Consumo

bebidas
nem sempre bom

economia
comida

bom
muito

Telenovela:
chato

otimas
conhecimento e passa tempo

Globo
ilusões

fuga
adoro
ilusão
odeio

ajuda a formar adolecente rebelde em adulto violento e s/ 
escrupulos

jamais

 
 

OBRIGADA! 
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ANEXO E: AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS NO CIEJA BUTANTÃ 
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ANEXO F: AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS NO EJA PINHEIROS 
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ANEXO G: ROTEIRO DE QUESTÕES PARA REALIZAÇÃO DE ETAPA QUALITATIVA 

Obrigada pela atenção de vocês ao assistirem o vídeo. Agora, vamos conversar um pouco sobre as 

cenas que acabamos de ver. Quero lembrá-los de se sentirem à vontade para dizer o que 

verdadeiramente sentem e pensam. Aqui, como no questionário que responderam dias atrás, não há 

certo ou errado. Há sim o que vocês têm a dizer. 

 

Se vocês tivessem na condição da Clô, isto é, de ascensão social, quem seriam as pessoas que 

inspirariam vocês? Por exemplo, “quero ser como fulano”. Por quê? 

Agora, me contem, vocês mudariam algo no jeito de ser de vocês se tivessem esta ascensão? 

O que é cafona para vocês?  

O que é chique para vocês? 

A Clô é chique? O que a faz ser chique e o que não a faz ser chique? 

Agora vamos supor que depois de uma ascensão vocês voltassem, de repente, a condição anterior. 

Como seria? Seria fácil de se acostumar? 

Vocês se importam em ser rei/rainha do lixo? Por quê? 

A Clô entende de ser rico? Para vocês o que é ser rico? 

Vocês gostam das roupas que a Clô veste? Vocês usariam este tipo de roupa? 

A Clô é autêntica ou imita as pessoas? 

A Clô é boa ou má? 

A Clô deixa vocês com vontade de consumir algo? 

Quais são as coisas mais importantes para a Clô? E na vida de vocês, o que é mais importante? 

Quais são as características principais da Clô? 

Qual a diferença entre a Clô do início da novela e a Clô do final? 

Se vocês fossem tivessem ascensão social, iriam querer mudar de bairro? Para onde? Por quê? 

A Clô se parece com vocês? 

Defina a Clô em uma palavra. 
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ANEXO H: MENSAGEM-RESPOSTA DE SILVIO DE ABREU 

From: silvioab@uninet.com.br 
To: rosilene.marcelino@hotmail.com 
Subject: SOBRE PASSIONE 
Date: Wed, 19 Oct 2011 12:16:54 -0200 
  
Perguntas: 
 
1) Qual foi a sua intenção ao conceber uma personagem como a Clô? Que características e discussões você 
pretendia inicialmente mobilizar e trazer à tona? 
 
Resposta: Clô, apesar de, aparentemente, ser apenas um personagem de comédia, tinha várias 
discussões atreladas a ele. Primeiro o deslumbramento de uma mulher sem cultura, apenas 
interessada no mundanismo das revistas de celebridades e em ascençao social, o mau uso do dinheiro 
num consumismo exagerado e a ausência de qualquer interesse que não fosse o material. Não era 
exatamente uma recriação de o burgues fidalgo de moliére, mas chegava perto. Para mim, ainda 
copiando moliére, a comédia é o melhor veículo para a critica social.  
 
2) Quais foram as transformações sofridas pela personagem ao longo da trama comparadas ao seu projeto 
inicial? 
 
Resposta: Não houve transformações o personagem seguiu o rumo previsto na sinopse. 
  
3) Quais aspectos e pessoas influenciaram na transformação de Clô ao longo de Passione?  
 
Resposta: Ja respondi na anterior. 
 
4) Quais foram as críticas, positivas e negativas, mais recebidas sobre esta personagem? E por qual(is) 
caminho(s) tais críticas chegaram até você? 
 
As críticas em sua maioria vinham de pessoas que se identificavam com ela e que não queriam se ver 
do jeito que o personagem era mostrado na televisão. Isso é muito comum. Quando fiz rainha da 
sucata em 1990, a palavra "emergente" ainda nem estava em uso e as críticas foram as mesmas. É 
curioso, mas grande parte do público acredita que dinheiro e educação andam juntos, ou seja, uma 
pessoa rica, é bem educada, o que está muito longe da verdade. Esses comentários chegavam até mim 
através de jornais, internet, pessoas que falavam comigo nas ruas,  cartas etc... Mas é bom que fique 
claro que o número de críticas foi infinitamente inferior ao de elogios, náo só ao personagem como 
também, e muito merecidamente, à grande atriz que é Irene Ravache.  
 
5) Por que inserir a Clô no núcleo cômico de Passione? 
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Resposta: Primeiro porque é um bom personagem de comédia e minhas novelas se baseiam em uma 
junção de estilos abrangendo o policial, o melodrama e a comédia. Depois porque forma um bom 
contraste entre um homem preocupado com a natureza, trabalhando com reciclagem, e uma mulher 
completamente desligada da realidade. Neste contraste era possivel discutir as responsabiliddaes 
sociais de cada um. 
 
6) Clô mobilizou algumas questões sociais (Censo, Dia Rosa, Reciclagem). Como foi o processo inserção 
dessas temáticas ao longo da trama?  
 
Resposta: Trabalho sempre com pesquisas e todos estes assuntos eram possíveis dentro do universo 
do personagem. O dia rosa, por exemplo, foi uma maneira divertida de chamar a atenção das 
mulheres sobre a mamografia, o exagero da roupa de clô, toda rosa e brilhante, com ela muito mais 
preocupada com o figurino do que com o exame em si, foi um dos momentos mais hilariantes da 
novela e informou o público da importancia do exame sem ser didático ou aborrecido. A cena do 
censo, onde ela confunde as palavras do entrevistador, teve a mesma função: informar sem chatear.  
 
7) Quais são as aproximações e os distanciamentos entre a personagem Clô e aqueles que vivem o cotidiano 
da sociedade de consumo? 
 
Resposta: Não sei direito, sou um criador, um artista, não tenho uma visão precisa do alcance do meu 
trabalho, aliás, nem quero ter. Talvez essa pergunta fosse melhor endereçada a um sociólogo. 
 
Agora, gostaríamos de que complementasse essas questões de acordo com o que você considera mais 
importante.  
 
ALÉM DAS RESPOSTAS JÁ DADAS, NÃO TENHO COMENTÁRIOS A FAZER, 
 
ABRAÇOS, 
SILVIO DE ABREU 
 
 
ABREU, Silvio de. Mensagem resposta de Silvio de Abreu. Mensagem recebida por:  
rosilene.marcelino@hotmail.com em: 19 out. 2011, às 12:16. [Mensagem via endereço eletrônico]. 
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ANEXO I: MENSAGEM-RESPOSTA DE IRENE RAVACHE 

Rosilene, 
Seguem abaixo as minhas respostas. 
Tenho curiosidade sim e aguardo que partilhe comigo a sua dissertação final. 
Abraço, 
Irene Ravache. 
 

Perguntas para Irene Ravache: 

1) Qual(is) a(s) diferença(s) entre a Clô descrita na sinopse da novela quando você recebeu o convite para 

interpretá-la e a Clô que você efetivamente levou ao ar? 

Resposta: Quando sou convidada para fazer um papel, o que sei do personagem é aquilo que o autor 

informa por escrito. A primeira impressão desta leitura, guardo carinhosamente e cuidadosamente 

"num escaninho,  em algum zona da minha cabeça". 

Se tenho a oportunidade de conversar com o autor, esta informação é maior, pois vem com um 

colorido emocional. Em seguida tenho o encontro com a direção, os colegas com quem vou 

contracenar, com cenógrafo, figurinista. O resultado dessas leituras e conversas vai se somando às 

primeiras impressões que "guardei" ao ler a sinopse. É assim que começo a compor um personagem.  

Creio que a Clô foi bem fiel a sinopse do Silvio de Abreu. 

2) Quais foram as motivações para as transformações de Clô ao longo de Passione? 

Resposta: Não tivemos muitas modificações, a Clô era muito bem definida pelo Silvio. Considero 

transformações quando um ou mais aspectos do caráter do personagem é modificado. 

3) Como você compôs as características que enfeixavam os comportamentos de Clô? 

Resposta: As características não só da Clô mas de todos os personagens que faço, são resultado longas 

conversas com o autor, a direção, e na observação que faço das pessoas. Observar é um instrumento 

fundamental para o ator. 
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4) Quais características de Clô você destacaria e por quê? 

Resposta: A alegria, a leveza (a depressão não fazia parte do vocabulário dela) e a fidelidade ao seu 

amor. 

5) A mobilização de questões sociais (Censo, Dia Rosa e reciclagem) através de Clô surtiu o efeito desejado? 

Resposta: Não tenho como lhe dar esta resposta. Penso que o Silvio não se propõe a uma mobilização, 

quando fala destes assuntos é porque eles acontecem no dia-a-dia e não para levantar um 

questionamento. 

6) Clô faria sentido fora do núcleo cômico de Passione? 

Resposta: O que é fazer sentido? Você não conhece muita gente extravagante, ou cafona, ou 

exagerada? Nem sempre elas são engraçadas ou divertidas. 

7) Durante o período de exibição de uma novela o público costuma pedir a atores eventuais 

mudanças na personagem ou mesmo fazer comentários e críticas. Muitos receptores até mesmo 

diluem as fronteiras entre a personagem e o ator.  Isso aconteceu com Clô? Em caso positivo, quais 

foram os pedidos e criticas do público para Clô? Como estes pedidos chegaram até você, Irene? 

Resposta:A mudança que houve não partiu do público e sim do próprio autor. Nas primeiras 

conversas o Silvio de Abreu imaginou que, em algum momento,  a Clô teria um romance em 

consequência de uma possível traição do Olavo, armada pela secretária dele. Mas desistiu da idéia 

porque Clô e Olavo formaram um casal verdadeiramente apaixonado e por tanto uma terceira pessoa 

não caberia entre eles. 

8) Qual(is) mensagem(ns) Clô deixa para o Brasil? 

Resposta: Me parece uma pergunta tão séria e abrangente, o que posso dizer? O que ouvi das pessoas 

ao longo da novela: a Clô mesmo politicamente incorreta em muitas afirmações, é uma boa pessoa.  

Quando eu perguntava por que a achava uma boa pessoa, a resposta era "a gente sente". Isso ouvi 

várias vezes. Ela não era nem boazinha, nem má, ela era ela mesma, autêntica, procurava manter a 

família unida.   
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9) Minha dissertação procura mostrar que o consumo, e não o consumismo, é um direito de todos. 

Na linha de Sinha Vitória e sua cama de couro, do livro Vidas Secas. Você entende que sua 

personagem colaborou para essa postura? 

Resposta: Há uma diferença muito grande no comportamento destas duas personagens. Não sei 

como você está conduzindo o seu trabalho. O consumo não é um direito de todos, o sonho, a 

vontade, o desejo, sim. O consumo é diretamente ligado à condição de possuir o objeto desejado. A 

própria Clô só passa a ter o que deseja depois que se casou com o Olavo, este sim tinha condições ao 

consumo, a Clô só tinha o desejo. Agora quando o consumo deixa de ser saudável e por tanto 

aceitável e vira consumismo? Como isso é determinado? Certamente não pelo dinheiro. 

10) Por fim, se for possível diga o que você julga importante que se considere ao analisar a 

personagem Clô. 

Resposta: É importante que não se esqueça que ela é uma personagem de ficção, que conseguiu uma 

aliança com um público que, por estar acostumado com o cotidiano das telenovelas, soube 

diferenciar o que era para ser levado a sério e o que era brincadeira. 

 

IR Produções-A Reserva. Mensagem resposta de Irene Ravache. Mensagem recebida por:  
rosilene.marcelino@hotmail.com em: 9 dez. 2011, às 12:37. [Mensagem via endereço eletrônico]. 

 
 


