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RESUMO 

 

Este estudo tem por objetivo analisar as representações de trabalho e de consumo 

presentes nas narrativas de superação de traumas corporais, que fizeram parte do 

conjunto de histórias de vida de “pessoas comuns” apresentadas ao final de cada 

capítulo da telenovela Viver a Vida (Rede Globo, 2010) e disponibilizadas no Portal da 

Superação. O quadro teórico que dá suporte a esta pesquisa é baseado nas discussões 

acerca das relações entre a comunicação, o trabalho e o consumo, assim como do 

contexto sociocultural e midiático em que tais discursos foram produzidos. Como 

metodologia aplicada ao corpus da pesquisa, utiliza-se da análise do discurso de linha 

francesa, combinada com a análise audiovisual e teorias sobre a narrativa. 

  

Palavras-chave: Comunicação e Consumo; Trabalho; Ficção Seriada; Narrativa; 

Superação. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

This study aims to analyze the representations of work and consumption present in the 

narratives of overcoming bodily traumas, which were part of the collective of life stories 

of "ordinary people" included at the end of each chapter of the soap opera Viver a Vida 

(Rede Globo, 2010) and made available on the website Portal da Superação. The 

theoretical framework that supports this research is based in discussions about the 

relationship between communication, work and consumption, as well as sociocultural 

and media contexts on which such statements were made. The methodology applied to 

the research is the analysis of the discursive approach, combined with the visual 

analysis and theories of narrative. 

 

Keywords: Communication and Consumption; Labor; Serialized Fiction, Narrative; 

Overcoming. 
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1. INTRODUÇÃO 

Entre 14 de setembro de 2010 e 14 de maio de 2011, no horário nobre das 21 

horas, a Rede Globo de Televisão transmitiu a telenovela Viver a Vida composta por: 

209 capítulos ao todo, que obtiveram em média 39,2 pontos de audiência (LOPES et al, 

2011). Escrita por Manoel Carlos – teledramaturgo reconhecido por retratar em suas 

obras o cotidiano brasileiro –, a telenovela Viver a Vida apresenta em sua trama diversas 

histórias de superação, dentre elas, a vivenciada pela personagem Luciana – modelo que 

se torna tetraplégica após sofrer um acidente de ônibus e que, mesmo diante das 

dificuldades impostas por sua condição física, consegue retornar ao mercado de trabalho 

– e pela personagem Renata – portadora de anorexia alcoólica
1
 que, ao longo da ficção, 

esforça-se para deixar seu vício. 

Como complemento à narrativa da telenovela, no final de cada capítulo, pessoas 

“comuns” contam suas histórias de superação nas quais atuam como personagens-

autores-narradores. Conforme Sibilia (2008), ao construírem narrativas, os sujeitos 

ordenam suas trajetórias de vida de forma a destacar alguns fatos e ocultar outros. Essas 

“narrativas do eu” (p.33) promovem construções identitárias e demarcam 

posicionamentos, vinculações e pertencimentos específicos, apresentando-se como 

“objetos privilegiados quando se trata de compreender a constituição do sujeito na 

linguagem (ou nas linguagens) e a estruturação da própria vida como um relato” (idem). 

Essas “narrativas do eu” não são histórias de vida stricto sensu, visto serem 

editadas a partir do eixo da superação e direcionadas para a telenovela. São histórias que 

se relacionam diretamente com os conflitos vivenciados pelos personagens da 

telenovela, assumindo o importante papel de aumentar o efeito de realidade 

(BARTHES, 2004) da trama ficcional ao aproximar a ficção do cotidiano vivido pelos 

seus espectadores, identificados com seus semelhantes anônimos expostos na TV. São 

narrativas que possuem duas versões: uma reduzida, destinada para a veiculação na 

televisão, e uma estendida, presente num site dedicado apenas a essas histórias de vida, 

chamado Portal da Superação, que se encontra diretamente vinculado ao site da novela.  

Nas narrativas de superação relacionadas a corpos “anormais”, principalmente 

nas que dizem respeito a transformações corporais ocorridas após um acidente, as 

representações de trabalho e de consumo caracterizam momentos diferentes da história 

                                                
1 Drunkorexia, ou anorexia alcoólica, é o termo criado, nos EUA, para definir o alcoolismo associado a 

distúrbios alimentares. 
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do sujeito que, ao ter seu corpo modificado, teve também alterado o seu estilo de vida e 

o seu valor semântico. Trata-se de representações que estabelecem conexões com o 

imaginário social e que adquirem novos sentidos ao serem discursivamente elaboradas 

dentro do contexto midiático da superação.  

Compreendemos que as atividades laborais e as práticas de consumo, na 

contemporaneidade, são atividades que possuem centralidade, no cotidiano dos sujeitos, 

estruturando o ritmo de suas vidas como, por exemplo, ao separar o tempo produtivo (o 

trabalho), do tempo restante, que é destinado ao lazer, ao descanso e ao consumo 

(MORIN, 2011). Tanto o trabalho quanto o consumo auxiliam na construção dos 

diferentes estilos de vida, ao mesmo tempo em que refletem e refratam o espírito de 

uma época. O presente estudo tem como intuito responder à seguinte questão: De que 

forma as esferas de mediação do trabalho e do consumo são representadas nas 

narrativas de superação, veiculadas na telenovela Viver a Vida, e disponibilizados no 

Portal da Superação? 

 Como recorte, decidiu-se estudar histórias de superação relacionadas a traumas 

corporais, devido à representatividade que a temática “corpo” (52%), em específico as 

transformações ocorridas por acidentes (18%), possuem em relação ao total de 

narrativas. Além disso, tal temática estabelece vínculo direto com a narrativa da 

personagem ficcional Luciana, modelo que ficou tetraplégica depois de um acidente e 

que, nitidamente, viveu uma história de superação. 

 Como objetivo principal, tem-se o de analisar as representações de trabalho e 

de consumo presentes, nas narrativas de superação de traumas corporais, que fizeram 

parte do conjunto de narrativas de vida de “pessoas comuns” apresentadas ao final de 

cada capítulo da telenovela Viver a Vida (Rede Globo, 2010) e disponibilizadas no 

Portal da Superação. Como objetivos secundários, busca-se: 

 Analisar a estratégia discursiva do uso de “narrativas do eu”, baseadas, na 

estética documental, em meio à produção ficcional seriada;  

 Compreender a estratégia transmidiática das narrativas de superação, 

observando comparativamente as diferentes versões que uma mesma história de 

vida possui: a versão reduzida (veiculada na própria telenovela) e a estendida 

(veiculada exclusivamente na internet). 

A presente investigação pertence ao campo de estudos da comunicação, em suas 

intersecções com o consumo, que norteia as pesquisas do Programa de Pós-Graduação 
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em Comunicação e Práticas de Consumo, da Escola Superior de Propaganda e 

Marketing (ESPM), uma vez que busca compreender as significações do consumo 

produzidas pela mídia, em um contexto discursivo pouco explorado pelo campo 

científico da comunicação: o das narrativas de superação.  

Trata-se de um estudo com foco, nas estratégias utilizadas pelos produtores 

midiáticos, e, portanto, relaciona-se com a linha de pesquisa do PPGCOM ESPM, 

intitulada: “Lógicas da produção e estratégias midiáticas articuladas ao consumo”. Ao 

explorar as representações presentes em histórias de vida, este estudo também se propõe 

a investigar as significações do trabalho nelas contidas, alinhando-se às especificidades 

do projeto de pesquisa do orientador Prof. Dr. Vander Casaqui, cuja temática é a das 

“Representações do mundo do trabalho, na comunicação midiática”, tendo como 

objetivo geral “identificar e analisar os modos de presença e os elementos constitutivos 

das representações midiáticas do mundo do trabalho, problematizados a partir das 

intersecções comunicação-produção-consumo”. 

Para o campo de estudos da ficção seriada, esta pesquisa contribui para a 

compreensão de um elemento narrativo pouco explorado pela telenovela brasileira, que 

consiste na utilização da estética documental, com “narrativas do eu” de pessoas 

“comuns”, para ampliar o efeito de realidade de sua trama, assim como permite 

aprofundar questões relativas à utilização das estratégias de convergência midiática 

presentes no objeto estudado. 

 

 

2. COMUNICAÇÃO, CONSUMO E TRABALHO 

Conforme Marx (1974), tanto a produção (que inclui o trabalho), quanto o 

consumo são processos indissociáveis e complementares, visto que a produção apenas 

se realiza, no consumo, e que o consumo se organiza em torno das mercadorias 

ofertadas pela produção. Para Marx, “a produção é, pois, imediatamente consumo; o 

consumo é, imediatamente, produção. Cada qual é imediatamente seu contrário. Mas, ao 

mesmo tempo, opera-se um movimento mediador entre ambos” (1974, p.115).  

Tanto o trabalho quanto o consumo possuem aspectos comunicacionais, sendo o 

consumo aqui entendido como um “conjunto de processos socioculturais em que se 

realizam a apropriação e o uso dos produtos” (CANCLINI, 2008, p.53), e o trabalho 
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como uma atividade que engaja o sujeito em um processo sem sujeito (CLOT, 2007, 

p.90), um local que é “habitado” pelo trabalhador, sendo “as formas sociais e históricas 

que o configuram e o reconfiguram, uma originalidade ao menos tão grande quanto a da 

linguagem no desenvolvimento psicológico do sujeito”. 

De acordo com Harvey (1996), para que o sistema capitalista contemporâneo 

funcione da melhor forma possível de acordo com os seus propósitos, exige-se que haja 

consonância entre (1) o funcionamento do mercado e a garantia máxima de lucros, (2) 

com os hábitos, práticas políticas e formas culturais que exercem algum tipo de controle 

sobre a força de trabalho. Para o autor, é somente com essa consonância que se torna 

possível estabelecer um ordenamento social coerente e adequado ao funcionamento do 

capitalismo, acompanhando as mudanças estruturais e sociais que ocorrem, por 

exemplo, na esfera da produção e do consumo. 

Ao entender a mídia como uma importante esfera de mediação social que, na 

contemporaneidade, afeta os sentidos socialmente compartilhados, promovendo “pontos 

de apoio imaginários à vida prática, pontos de apoio práticos à vida imaginária”, e 

alimentando “o ser semirreal, semi-imaginário que cada um secreta no interior de si (sua 

alma), o ser semirreal, semi-imaginário que cada um secreta no exterior de si e no qual 

se envolve (sua personalidade)” (MORIN, 2011, p. 5). Esse capítulo tem como intuito 

discutir teoricamente o espírito do tempo em que se inserem as narrativas de superação, 

enfatizando os fenômenos do consumo e do trabalho que dialogam diretamente com a 

superação de traumas corporais. Esse capítulo constrói uma base teórica que visa 

compreender o trabalho e o consumo enquanto representações midiáticas, e o uso desses 

na caracterização dos personagens presentes nas narrativas de superação.  

 

 

2.1. COMUNICAÇÃO, SUBJETIVIDADE E IDENTIDADE NAS NARRATIVAS DE 

SUPERAÇÃO 

Nas narrativas de superação, ocorre um agenciamento midiático no qual os 

sujeitos que narram suas próprias histórias de vida são convocados a falar, e suas vozes 

são adequadas ao propósito da narrativa principal, que é a telenovela Viver a Vida. Essa 

“produção da mensagem” é, portanto, devidamente enquadrada pela produção da 
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telenovela, e visa satisfazer os interesses da empresa midiática Rede Globo de 

Televisão.  

Para o estudo das representações presentes nas narrativas de superação, 

necessário se faz compreender que os sujeitos que participam do processo de 

enunciação tiveram a sua experiência determinada em mediações da cultura por meio da 

linguagem, possuindo uma visão de mundo que foi construída no meio social, e que se 

refere a uma determinada época. Cada sujeito comunicador possui um auditório social 

(Bakhtin, 1999) que é caracterizado e definido por essas variáveis possibilitando-o 

inferir a reação do interlocutor no decorrer do processo de enunciação. Esse ato de 

enunciação, como acrescenta Schaff (1971, p.250), exerce o importante papel mediador 

“entre o que é social, dado, e o que é individual, criador, no pensamento individual”, 

para o autor: 

 
O pensamento individual é criador e inovador [...]. Mas o indivíduo 

raramente é capaz e propenso a admitir que vê o mundo através do prisma 

das gerações passadas, que a sua inovação tem uma base estritamente 

determinada, uma base de que ninguém consegue depreender-se inteiramente. 

(idem)  

 

O sujeito que participa da comunicação da superação, tal como afirmam Schaff 

(1971), Bakhtin (1999) e França (2006), tem sua subjetividade estruturada por sistemas 

simbólicos (por linguagens) que são aprendidos socialmente, no decorrer dos inúmeros 

e sequenciais atos de comunicação/enunciação vivenciados pela pessoa. Para Bakhtin 

(1999, p.117), a “personalidade que se exprime, apreendida, por assim dizer, do interior, 

revela-se produto total da inter-relação social”. A linguagem como um sistema 

semiológico e semiótico, por exemplo, é o que permite, segundo Schaff (1971), o 

desenvolvimento do pensamento conceptual, e que, segundo Bakhtin (p.112), “organiza 

a atividade mental, que a modela e determina sua orientação”. Para Bakhtin (p.33):  

 
[...] a própria consciência só pode surgir e se afirmar como realidade 

mediante a encarnação material em signos. Afinal, compreender um signo 

consiste em aproximar o signo apreendido de outros signos já conhecidos; em 

outros termos, a compreensão é uma resposta a um signo por meio de signos.  

 

A produção da mensagem e a apreensão dos seus sentidos só se tornam possíveis 

quando a mensagem é observada de acordo com o contexto histórico-social imediato no 

qual a enunciação insere. Segundo Benveniste (1995), a mensagem procede de um 

enunciador e dirige-se a um enunciatário, visando persuadi-lo. O sujeito comunicador 
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utiliza-se de signos, na formulação da sua mensagem, que são dialógicos (BAKHTIN, 

1999) e que adquirem um caráter ideológico correspondente ao ponto de vista desse 

sujeito (caráter que pode corresponder ao ponto de vista hegemônico ou não). O 

enunciador codifica esses signos que serão decodificados pelo enunciatário, por meio do 

seu repertório de sentidos/contextos (HALL, 2003). Nesse processo, os sujeitos afetam 

e são afetados mutuamente, por meio desses gestos significantes (a mensagem). É 

importante ressaltar, porém, que “o „mesmo‟ enunciado em dois lugares distintos 

corresponde a dois discursos distintos” (MAINGUENEAU, 2001, p.54), ou seja, todo 

enunciado apenas adquire o seu sentido a partir da sua inserção em um dado contexto 

situacional. 

Para França (2006, p.76), os sujeitos envolvidos no ato da comunicação estão 

enredados numa teia de relações. “São as relações que constituem esse sujeito – a 

relação com o outro, a relação com a linguagem e o simbólico. [...] São sujeitos 

interlocutores – sujeitos que falam um com o outro, produzidos nos e pelos laços 

discursivos que os unem”. Os sujeitos da comunicação são públicos de várias práticas 

heterogêneas, marcadas por suas diferenças e rupturas. O mesmo sujeito, que é 

construído em um determinado contexto, participa simultaneamente de outros em que 

atua como telespectador, leitor, ouvinte dos produtos midiáticos, mas também como 

interlocutor de diversas esferas de mediação (o trabalho, a família, o bairro, etc). Os 

sujeitos da comunicação, portanto, são formados pelas interações comunicacionais 

estabelecidas, no decorrer de sua trajetória social, e presentes, na sua atual condição 

social de existência. 

 
Estes sujeitos em interação são claramente sujeitos em comunicação – um 

sujeito que produz gestos significantes para afetar o outro, sendo 

antecipadamente afetado pela provável e futura afetação desse outro. Trata-se 

de uma situação de copresença e mútua afetação, vivida através da 

materialização de formas simbólicas (gestos significantes). Os sujeitos aqui 

ganham uma nova natureza: são constituídos na relação e pela presença do 

outro, a partir da capacidade de construção de gestos significantes e de 

projeção dos movimentos e expectativas recíprocas (FRANÇA, 2006, p.78).  

 

Nas narrativas de superação, o coletivo de pessoas denominado “Rede Globo de 

Televisão” é o sujeito da comunicação. Por meio da orquestração das vozes e 

alinhamento das distintas trajetórias de vida em torno do eixo da superação, esse 

coletivo constrói a identidade do seu produto midiático e da sua marca, estabelecendo 

um contrato de comunicação com a sua audiência. Nas narrativas, porém, cada sujeito é 
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convidado a relatar a sua história de vida e, ao fazer, traz consigo um repertório de 

signos, bem como o auditório social formulado a partir do ponto de vista da 

classe/grupo social ao qual pertence. Tais narrativas auxiliam e ordena a vida do 

narrador e do leitor, concedendo uma coerência fictícia ao sujeito, dentro de um cenário 

caótico e fragmentário das identidades. 

Segundo Sibilia (2008, p.31), o “eu de cada um de nós seria uma entidade 

complexa e vacilante. Uma unidade ilusória, construída, na linguagem a partir do fluxo 

caótico e múltiplo de cada experiência individual”. O eu seria um eixo mutável para o 

qual convergiriam as diversas “narrativas do eu” que os sujeitos produzem sobre si 

mesmos, e as narrativas pessoais formariam um tecido intertextual, impregnado de 

outras vozes, e teriam sempre uma natureza intersubjetiva, possibilitando, por meio da 

alteridade, a construção narrativa da identidade. 

 
O significado surge nas relações de similaridade e diferença que as palavras 

têm com outras palavras no interior do código da língua. Nós sabemos o que 

é a “noite” porque ela não é o “dia”. Observa a analogia que existe aqui entre 

língua e identidade. Eu sei quem “eu” sou em relação com “o outro” (por 

exemplo, minha mãe) que eu não posso ser (HALL, 2006, p.40).  
 

 

Como aponta Hall (1996), na atualidade, os sujeitos têm identidades flexíveis, 

contraditórias, assumidas de acordo com os diferentes momentos que esses indivíduos 

vivem. Ela não estaria unificada ao redor de um “eu” coerente, sendo a percepção dessa 

coerência uma construção narrativa, uma ficção criada pelo próprio indivíduo em torno 

do seu ser. As identidades são “uma „celebração móvel‟: formada e transformada 

continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados 

nos sistemas culturais que nos rodeiam” (HALL, 2006, p.13).  

É nesse contexto, portanto, que as “narrativas do eu” possibilitam que os sujeitos 

se utilizem da linguagem para organizar o “tumultuado fluir da própria experiência e dar 

sentido ao mundo, mas também estabilizar o espaço e ordenar o tempo, em diálogo 

constante com a multidão de outras vozes que também nos modelam, coloreiam e 

recheiam” (SIBILIA, 2008, p.31). A construção identitária dos sujeitos nas narrativas de 

superação é, portanto, delimitada pelo discurso, que marca “posicionamentos, inserções 

e pertencimentos específicos de indivíduos e grupos” (FRANÇA, 2006, p.73).  

 
[...] a construção da identidade tem a ver com discursos, objetos, práticas 

simbólicas que nos posicionam no mundo, dizem de nosso lugar com relação 

a outro (lugar) e aos outros (sujeitos); a identidade “se constrói nessa 
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interseção entre discursos que nos posicionam e o nosso movimento de nos 

posicionarmos enquanto sujeitos do mundo” (idem).  

 

As atividades laborais e as práticas de consumo possuem um importante papel, 

na definição das identidades contemporâneas, atuando como sistemas simbólicos, 

possibilitando, enquanto representações, que os sujeitos construam significações sobre 

si. Segundo Woodward (2000, p.18), “a produção de significados e a produção das 

identidades que são posicionadas nos (e pelos) sistemas de representação estão 

estreitamente vinculadas”, contribuindo, portanto, no contexto das narrativas de 

superação, para a caracterização dos sujeitos, situando-os como pertencentes a um 

determinado grupo e/ou classe social e como não pertencentes a outros.  

 

2.2 OS SISTEMAS DE REPRESENTAÇÕES COMO INSTRUMENTO DE 

DOMINAÇÃO 

 Segundo Moscovici (2003, p.46), as representações sociais são “maneiras 

específicas de compreender e comunicar o que nós já sabemos”; são um conjunto de 

explicações, ideias e crenças, construídas pelos sujeitos, no decorrer da comunicação, 

ou seja, sempre de forma social, nunca isolada, e uma vez criadas “elas adquirem vida 

própria, circulam, se encontram, se atraem e se repelem, e dão oportunidade ao 

nascimento de novas representações, enquanto velhas representações morrem” (p.41). 

Por meio das representações sociais, os sujeitos são capazes de descrever o mundo, no 

qual se vive, atribuindo valores que, invariavelmente, correspondem a um determinado 

ponto de vista ideológico. Sobre essa habilidade de descrever, Moscovici (2003, p.61-

62) comenta que: 

 
Coisas que não são classificadas e que não possuem nome são estranhas, não 

existentes e ao mesmo tempo ameaçadoras. Nós experimentamos uma 

resistência, um distanciamento, quando não somos capazes de avaliar algo, 

de descrevê-lo a nós mesmos ou a outras pessoas. [...] Pela classificação do 

que é inclassificável, pelo fato de se dar um nome ao que não tinha nome, nós 
somos capazes de imaginá-lo, de representá-lo. De fato, representação é, 

fundamentalmente, um sistema de classificação e de denotação, de alocação 

de categorias e nomes. A neutralidade é proibida, pela lógica mesma do 

sistema, onde cada objeto e ser devem possuir um valor positivo ou negativo 

e assumir um determinado lugar em uma clara escala hierárquica. 
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Partindo de outro referencial teórico e tendo como enfoque os sistemas 

simbólicos, Bourdieu (2003) comenta que tais sistemas são estruturas estruturantes, pois 

agem como instrumentos de conhecimento e de construção dos significados; e estruturas 

estruturadas, pois atuam como instrumento da integração social, estabelecendo uma 

ordem moral ao construir consenso sobre o sentido do mundo social. Eles também são 

instrumentos de dominação, visto que, por meio deles, ocorrem disputas simbólicas que 

buscam legitimar uma determinada visão de mundo, e deslegitimar (ou tornar invisível) 

outras. 

Bourdieu (2003) aprofunda a discussão sobre as disputas simbólicas, 

apresentando os produtores culturais (a escola, a religião, a mídia, entre outros) como os 

grandes legitimadores do poder simbólico presentes na sociedade. Esses produtores 

culturais, por sofrerem a influência das classes dominantes, acabam por reproduzir, nos 

signos e nas representações, as diferenças sociais e hierárquicas estabelecidas entre os 

diversos grupos/classes presentes, na sociedade, construindo, assim, um poder que atua 

de maneira invisível através da “cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe 

estão sujeitos ou mesmo que o exercem” (BORDIEU, 2003, p.7-8). 

 
A classe dominante tende a conferir o signo ideológico um caráter intangível 

e acima das diferenças de classe, a fim de abafar ou de ocultar a luta dos 

índices sociais de valor que aí se trava, a fim de tornar o signo monovalente 

(BAKHTIN, 1999, p.46-47). 
 

Uma das maneiras de se exercer esse poder simbólico é por meio de símbolos de 

status e de estigma. Goffman (1988, p.53) explica essa diferença, mostrando que, 

enquanto o primeiro são marcas que concedem ao sujeito “uma pretensão especial a 

prestígio, honra ou posição de classe desejável”, o segundo são marcas que ressaltam 

um determinado atributo que, ante o consenso do que é normal ou desviante num 

contexto social, conferem associações profundamente depreciativas ao estigmatizado, 

classificando-o como um sujeito inferior, “não completamente humano”.  

Tanto os símbolos de estigma quanto os de status operam apenas em relação a 

outros elementos presentes num determinado sistema de interações sociais. O estigma 

existe quando “o sujeito estigmatizado encontra-se em um lugar no qual não deveria 

estar, ou seja, quando atributos desejáveis ou indesejáveis deixam de ocupar seu lugar 

como estabelecidos” (SOARES, 2005, p.5) ou quando o estigmatizado decide romper 

com as barreiras sociais a ele impostas. Nas narrativas de superação, que compõem o 
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corpus desse estudo, nota-se que muitos discursos giram em torno da superação de um 

estigma adquirido após o trauma corporal. 

Para Dubar (2009, p.136), não existe uma identidade que seja individual e uma 

que seja coletiva, o que existe é uma identidade social que se constitui sempre numa 

“identidade para si/identidade para o outro”. Goffman (1988), ao compreender de modo 

semelhante à identidade, comenta que os sujeitos, quando estigmatizados, sofrem um 

grande impacto, na percepção dos outros, o que ocasionalmente gera contradições 

quanto à percepção que o sujeito tem de si mesmo. Nessa situação, o autor observa duas 

formas recorrentes dos indivíduos estigmatizados lidarem com pessoas desconhecidas 

ditas “normais” durante uma interação social: ou há o esforço para mudar a percepção 

do outro, realizando atividades e/ou apropriando-se de signos que compensem essa falta 

(tais como a prática de esportes). Ou há a naturalização dos estereótipos sociais que são 

impostos a sua condição, agindo e se portando de forma a corresponder às expectativas 

dos “normais”.  

Enquanto sistemas simbólicos, o consumo e o trabalho trazem traços do espírito 

do seu tempo, sendo transformados, muitas vezes, pelas “destruições criativas” 

presentes, na sociedade capitalista, que mobilizam as empresas na busca por inovações 

como diferencial competitivo (SCHUMPETER, 1997). Ambos atuam como sistemas de 

representações sociais carregados de características valorativas, culturalmente 

compartilhadas, que correspondem à lógica do “poder simbólico” de Bourdieu (2003), 

na qual determinados tipos de trabalhos e de práticas de consumo possuem, no senso 

comum, mais prestígio do que outros, reproduzindo as lutas ideológicas que são 

travadas no âmbito cultural. Isso pode ser observado, nas atividades laborais, tal como 

aponta Marciel (2006, p.308): 

 
O prestígio ocupacional não é meramente uma variável cultural objetiva. Ele 

exerce uma função de classificação em um mecanismo reprodutor de 

posições objetivas de classe além de produzir distinções que delimitam os 

parâmetros exclusivos de uma ocupação. 

 

Esse aspecto também pode ser observado, nas práticas de consumo, tal como 

aponta Baudrillard (2007), quando, ao defini-las como um “sistema de permuta 

equivalente a uma linguagem”, comenta que também atuariam: 

 
Como processo de classificação e de diferenciação social, em que os 
objetos/signos se ordenam, não só como diferentes significativas no interior 

de um código, mas como valores estatutários no seio de uma hierarquia. 
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(BAUDRILLARD, 2007, p.59) 

 

Sendo os sistemas de representações lugares que reproduziriam a lógica da 

dominação simbólica, tem-se que em ambos, tanto o trabalho quanto o consumo 

estariam sujeitos a possuírem signos de status e de estigma. Para compreender melhor 

como as distinções são estabelecidas dentro do sistema de representações, bem como, 

no âmbito dos estilos de vida, discutiremos a seguir o conceito de habitus de Bourdieu e 

a sua relação com o consumo e o trabalho. Posteriormente, discutiremos o culto à 

performance como um espírito do tempo incorporado por práticas sociais 

contemporâneas.  

 

2.3. ESTILO DE VIDA, GOSTO E TRABALHO 

O trabalho e o consumo, enquanto representação, assumem o importante papel 

de caracterizar os sujeitos e os cenários dentro das narrativas autobiográficas de 

superação. O eixo condutor dessa caracterização são as histórias de vida dos sujeitos 

que, situados num contexto sociocultural, estabelecem práticas de consumo e exercem 

atividades laborais, no decorrer do seu dia a dia, que delineiam as suas identidades. A 

discussão a seguir visa compreender como que ocorre a formação de estilos de vida, no 

contexto contemporâneo brasileiro.  

Segundo Bourdieu (2003), o sujeito, no decorrer da sua trajetória de vida, 

participa de diversos campos sociais em que adquire privilégio e poderes (capitais) de 

acordo com a posição por ele ocupada. O espaço social, para Bourdieu (2003), é 

formado por esses campos, que possuem certa autonomia simbólica, e que estão 

organizados hierarquicamente de forma a propiciar conflitos de interesses entre as 

diferentes posições estabelecidas. O sujeito, neste contexto, adquire capitais (simbólico, 

econômico, social, cultural) que o auxiliam, na obtenção de “sucesso”, e que definem as 

posições (atuais e seguintes) ocupadas pelo sujeito dentro da hierarquia de cada campo. 

Naturalizado, no modo de agir, de ser e de se comportar dos sujeitos, o habitus, 

segundo Bourdieu (2007, p.364), seria o “princípio gerador de práticas objetivamente 

classificáveis, e, ao mesmo tempo, sistema de classificação [...] de tais práticas”, uma 

estrutura que diz respeito às disposições estruturantes (no social) e estruturadas (na 

mente), aprendidas na e pela trajetória social de um sujeito, orientando o seu modo 

presente de agir, as suas apreciações, percepções e ações. Segundo Bourdieu (2003, 
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p.61), o habitus atuaria de modo inconsciente sobre o indivíduo, fazendo a mediação 

entre a sua situação social atual e a sua subjetividade, e não se limitaria apenas ao 

conhecimento adquirido, sendo também uma “disposição incorporada, quase postural”. 

O habitus seria formulado no decorrer de processos de identificação e afinidade 

estabelecidos com a comunidade em que os indivíduos se inserem, sendo a família uma 

referência central no decorrer da socialização primária (o aprendizado nos primeiros 

anos de vida) desses sujeitos. Por existirem divisões desiguais de privilégios e prestígio 

entre as diferentes classes/grupos sociais, o habitus naturaliza um determinado conjunto 

de referências, de valores e de crenças correspondentes à condição social de uma classe: 

 
Mesmo nas classes altas, que monopolizam o poder econômico, os filhos só 

terão a mesma vida privilegiada dos pais se herdarem também o “estilo de 

vida”, a “naturalidade” para se comportar em reuniões sociais, o que é 

aprendido desde tenra idade na própria casa com amigos e visitas dos pais 

(SOUZA, 2010, p.23). 

 

As diferentes classes sociais, por viverem situações de vida díspares e por 

enxergarem o mundo a partir da sua posição social, percebem umas às outras de modo 

diferente, não entendendo os códigos invisíveis, bem como a cultura estabelecida, que 

regem o comportamento das outras classes (BOURDIEU, 2007). O espaço social é o 

local em que o reconhecimento do outro ocorre, sendo as distinções simbólicas 

marcadas, principalmente, no âmbito dos estilos de vida – estes aqui entendidos na 

contemporaneidade pela sua dimensão estética e pela nova conotação que a cultura 

midiática e a cultura do consumo proporcionam: o da “individualidade, autoexpressão e 

uma consciência de si estilizada” (FEATHERSTONE, 1995, p.119). Segundo Bourdieu, 

o habitus e os estilos de vida estão correlacionados: 

 
[...] o habitus, ou seja, capacidade de produzir práticas e obras classificáveis, 
além da capacidade de diferenciar e de apreciar essas práticas e esses 

produtos (gosto), é que se constitui o mundo social representado, ou seja, o 

espaço dos estilos de vida (BORDIEU, 2007, p.364). 

 

Para Bourdieu (2007), o gosto é o princípio que orientaria a formação dos estilos 

de vida contemporâneos. Pessoas com habitus semelhantes tendem a possuir gostos 

semelhantes, gostos que expressam as necessidades e as liberdades das posições por elas 

ocupadas no espaço social. Mesmo sendo o consumo pelo gosto uma atividade que 

depende de uma decisão individual para que se concretize, existiria, portanto, uma 

coerência social nas diversas práticas de consumo estabelecidas pelos sujeitos, os quais, 

ao se apropriarem de mercadorias, constituiriam os estilos de vida do seu grupo de 
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pertencimento. No decorrer das relações mútuas, essas mercadorias agem como um 

sistema de sinais distintos e distintivos, permitindo qualificarem uns aos outros como 

“vulgares”, “requintados”, etc. – reproduzindo mascaradamente o sistema de posições e 

de distribuições desiguais de privilégios e poderes próprios da sociedade capitalista. 

O gosto é, portanto “o princípio das práticas ajustadas às regularidades inerentes 

a uma condição”, transforma as necessidades de um grupo em estratégias, as obrigações 

desse grupo em preferências, e engendra, de maneira sutil, “o conjunto das „escolhas‟ 

constitutivas de estilos de vida classificados e classificantes que adquirem seu sentido” 

(BORDIEU, 2007, p.365). Com ou sem intenção, a dinâmica dos estilos de vida 

concede prestígio a apenas alguns grupos, excluindo desse cenário outros de modo a 

reproduzir as lutas de poder existentes no espaço social. Lutas as quais o que está em 

jogo é a desigual distribuição do capital simbólico, capital que oferece legitimidade e 

que disfarça injustiças presentes nas relações sociais. Featherstone (1995, p.130) 

contribui para essa reflexão de Bourdieu, acrescentando: 

 
É preciso introduzir o tempo no espaço social, como uma dimensão (talvez a 

melhor) para medir a distância entre os estilos e os estilos de vida. A 

introdução de novos estilos de vida desequilibra a ordem hierárquica vigente 

das distinções. [...] Gostos e estilos estão submetidos aos deslizes futuros do 

mercado, devido à dinâmica da popularização na cultura de consumo. 

 

Jessé Souza (2004, 2010), ao investigar as “sociedades periféricas”, mais 

precisamente a realidade brasileira, propõe uma aproximação entre o conceito de 

habitus de Bourdieu com as reflexões teóricas de Taylor sobre a “dignidade 

compartilhada”. Segundo Souza (2004), Taylor considera duas instituições centrais na 

contemporaneidade – o mercado e o estado – como as responsáveis por materializar a 

hierarquia valorativa “que comanda de maneira quase sempre irrefletida e inconsciente 

nossas disposições e nossos comportamentos cotidianos” (SOUZA, 2004, p.82). Essas 

instituições têm ao longo da história do capitalismo, construído uma dimensão moral em 

torno do trabalho, que coloca noções tais como o da dignidade “como fundamento da 

autoestima e do reconhecimento social do indivíduo” (idem, p.83). Sobre isso, Weber 

(1994, p.33) aponta que “esta ideia peculiar do dever profissional, tão familiar a nós 

hoje, mas, na realidade, tão pouco evidente, é a mais característica da „ética social‟ da 

cultura capitalista, e, em certo sentido, sua base fundamental”. 

Essa dignidade estabelecida na sociedade contemporânea, como aponta Souza 

(2004, p.84), possibilitou o surgimento de uma hierarquia que “se torna eficaz como 
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base da classificação social e do valor diferencial entre indivíduos e classes sociais”, e 

possui uma articulação interna que permite pensar “num transfer entre o refletido e o 

irrefletido” (p.86). Nesse contexto, haveria, no habitus, a possibilidade de observá-lo a 

partir de três pontos de vista diferentes. O primeiro, que Souza (2004) denominou de 

habitus primário, representaria toda a reflexão sobre habitus realizada por Bourdieu, 

acrescentado a ela a noção de que “o que está em jogo é a efetiva disseminação da 

noção de dignidade, que torna o agente racional um ser produtivo e cidadão pleno” 

(p.93). O segundo é o habitus secundário, que tem a ver “com o limite do habitus 

primário em sentido ascendente” (SOUZA, 2004, p.87), obtendo seu reconhecimento 

social e seu respeito, por meio da prática do gosto que criaria a ilusão de um “talento 

inato” e de um estilo de vida distinto. E o terceiro, que foi denominado como habitus 

precário, é: 

 

[...] o limite do habitus primário em sentido descendente, ou seja, aquele tipo 

de personalidade e de disposição de comportamento que não atende às 

demandas objetivas para que um indivíduo ou um grupo social possa ser 

considerado produtivo e útil em uma sociedade moderna e competitiva, 

podendo gozar de reconhecimento social com todas as dramáticas 
consequências existenciais e políticas aí implicadas (Idem). 

 

 Além da percepção que marcaria os sujeitos detentores de habitus precário 

como sendo “subprodutores” e “subcidadãos”, tem-se o fato de eles estarem excluídos 

do jogo de distinção praticados por meio do gosto no espaço social. A essa classe, no 

contexto brasileiro, Souza (2010, p.50) denominou como sendo a “ralé”, a “classe 

vítima por excelência do abandono social e político com que a sociedade brasileira 

tratou secularmente seus membros mais frágeis”. Porém, sofrendo as mesmas 

dificuldades, a mesma estigmatização e marginalização, os “batalhadores” aparecem 

como classe que se diferencia da outra, principalmente pela estrutura familiar que 

mantém (o “capital familiar”, segundo Souza), a qual transmite efetivamente uma “ética 

do trabalho" que incorpora no habitus disposições que lhes permitem praticar esforços 

extraordinários:  

 
À sua capacidade de resistir ao cansaço de vários empregos e turnos de 

trabalho, à dupla jornada na escola e no trabalho, à extraordinária capacidade 

de poupança e de resistência ao consumo imediato e, tão ou mais importante 

que tudo que foi dito, a extraordinária crença em si mesmo e no próprio 

trabalho (SOUZA, 2010, p.51). 
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Desde o princípio do capitalismo, essa classe, como aponta Souza (2010), 

sempre atuou como subordinada às outras classes que, por possuírem o habitus 

apropriado, ocupam posições melhores no mercado de trabalho. Mesmo assim, o 

“trabalhador, ao contrário da „ralé‟ e de todos os setores desclassificados e 

marginalizados, é reconhecido como membro útil à sociedade e pode criar uma 

narrativa de sucesso relativo para sua trajetória pessoal” (p.52). 

Nas narrativas de superação de traumas corporais, o acidente não apenas 

transforma o corpo do sujeito, mas modifica todo o seu estilo de vida. Conforme o 

pensamento de Souza (2010), pode-se observar o trauma corporal como algo que afeta o 

habitus do sujeito, excluindo-o do mercado de trabalho e, portanto, privando-o da 

dignidade e do reconhecimento social. Em diversas narrativas de superação, o “capital 

familiar” se faz presente, mobilizando e auxiliando o indivíduo na recuperação do seu 

trauma e, posteriormente, na sua reinserção no mercado de trabalho e no espaço social. 

Sendo o habitus algo incorporado; o corpo – como aprofundaremos, no 

subcapítulo 2.4 O culto à performance – possui uma dimensão social e cultural e seus 

sentidos são socialmente compartilhados. Como afirma Medina (1998, p.92), porém, 

“não podemos nos esquecer que é a instituição do trabalho que deve estar na base de 

toda essa análise que fazemos de nossa sociedade e de nosso corpo”. Para o autor: “É a 

partir da contradição entre o capital e trabalho, pautada pelas nossas circunstâncias 

históricas, que se produz o corpo dos brasileiros, ou melhor, os corpos dos brasileiros, já 

que é fundamentalmente a nossa situação de classe que condiciona a nossa 

corporeidade” (idem). O corpo deficiente revela-se um corpo oprimido, marginalizado; 

e por sofrer estigmas sociais, encontra-se excluído do mercado de trabalho mais 

competitivo, de alta performance. Seu acesso ao mundo do trabalho se dá por meio de 

atividades desvalorizadas pelo mercado, muitas vezes por força de leis de inclusão 

social (LANCILLOTTI, 2001; TANAKA; MANZINI, 2005). 

 

 

2.4. O CULTO À PERFORMANCE: TRABALHO, CONSUMO E FELICIDADE 

As representações de trabalho e de consumo, presentes, nas narrativas de 

superação, dizem respeito ao contexto brasileiro contemporâneo, no qual a 
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performance, enquanto lógica cultural, manifesta-se em diversas esferas da vida, tais 

como o trabalho, o consumo e a felicidade. A discussão a seguir apresenta o cenário no 

qual os sujeitos enunciadores se inserem e a partir do qual formulam suas narrativas de 

vida. 

De acordo com Boltanski e Chiapello (2009), as transformações, no modo de 

acumulação capitalista, são acompanhadas de mudanças ideológicas, sem as quais a 

hegemonia desse sistema não poderia ser assegurada. De acordo com os autores, o 

capitalismo tem “a possibilidade de apoiar-se num aparato justificativo adaptado às 

formas concretas assumidas pela acumulação do capital em determinada época [...]” 

(BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009, p.52). As justificativas são de âmbito sociocultural 

e não apenas econômicas, e buscam legitimar o capitalismo como o sistema mais 

adequado ao alcance do bem estar individual e coletivo.  

Inserido, no espírito do tempo, o culto à performance auxilia no assegurar da 

dinâmica capitalista atual, e consiste na legitimação cultural do sujeito que, segundo 

Ehrenberg (2010, p.13), age sem depender de ninguém, a não ser dele mesmo, “da parte, 

por assim dizer, puramente pessoal do indivíduo comum, cuja proeza é, ela própria, 

comum”. Trata-se de uma ideologia originada no campo esportivo e incorporada à 

cultura empresarial, assimilada contemporaneamente ao cotidiano dos sujeitos, 

caracterizando “um sistema de condutas de si que consiste em implicar o indivíduo na 

formação de sua autonomia e de sua responsabilidade” (idem, p.17). 

 
Essa transformação da mitologia esportiva simboliza o momento democrático 

atual, pois corresponde à evolução histórica mais geral desses últimos vinte 

anos concernente, respectivamente, ao lugar da igualdade de mérito, 

necessariamente pessoal, e da igualdade de necessidades, necessariamente 
coletiva (EHRENBERG, p.26). 

 

O termo performance, como aponta Freire Filho (2011), tem a sua origem 

histórica no desempenho dos cavalos de corrida. Posteriormente, o sentido do termo foi 

modificado, passando a designar praticantes de esportes, a diferenciar máquinas, até 

que, enfim, começou a ser utilizado, de forma abrangente, como sistema de 

classificação dos seres humanos. A performance é um critério por meio do qual o 

sujeito “poderia evidenciar a sua autonomia e ordenar, ao mesmo tempo, a alta de sua 

autoestima” (BIRMAN, 2010, p.41-42). Vincula-se ao paradigma da eficiência, à 

valorização social da figura do empreendedor e à mitologia da autorrealização que, na 

contemporaneidade, assemelha-se “a um sistema de heroização de si mesmo em que se 



26 

 

 

deve fazer o esforço de ser si mesmo seu próprio modelo de conduta” (EHRENBERG, 

2010, p.26). 

O paradigma do esporte como referencial de desempenho e competitividade “sai 

dos estádios, tornando-se um reservatório de significações performáticas, um sistema de 

referências legítimas para todas as atividades que põe em jogo, simultaneamente, as 

dimensões da concorrência e da justiça” (EHRENBERG, 2010, p.28). Sua dinâmica 

perpassa a esfera do trabalho e se manifesta na meritocracia, que responsabiliza os 

sujeitos pela aquisição de suas próprias competências, bem como pelos sucessos ou 

fracassos que alcançam. O trabalho passa a ser “encarado como uma possibilidade de 

autorrealização, em vez de uma atividade calcada principalmente em estímulos 

pecuniários e competição acerba” (FREIRE FILHO, 2010, p.20); combinado ao 

paradigma do esporte, o modelo do empreendedorismo ganha destaque, legitimando um 

estilo de vida que convive com a tomada de riscos. 

Na esfera profissional, o aumento da competitividade entre as empresas e o 

avanço da tecnologia (GORZ, 2005) fez com que houvesse a valorização do capital 

humano como diferencial competitivo. A noção de capital humano refere-se a um 

conjunto de capacidades, destrezas e aptidões – próprias dos homens – que se tornam 

valor de troca em função do avanço do capitalismo, impactando diretamente, na busca 

do trabalhador por empregabilidades, por melhores cargos, por tornar-se e manter-se 

competitivo no mercado. Na contemporaneidade, o capital humano está presente nos 

discursos formulados no âmbito da mídia, da economia, da educação e das políticas 

públicas que promovem a subjetivação da forma empresa: “o homo economicus 

saudado pelos neoliberais não é o parceiro de uma série de trocas no interior das quais 

ele procura maximizar sua utilidade, mas um „empreendedor de si mesmo‟, sendo ele 

próprio o seu capital, o seu produtor, a sua fonte de rendimentos” (FREIRE FILHO, 

2011, p.8). 

O capital humano – enquanto um conjunto de competências que incluem o 

“componente comportamental” e a motivação dos trabalhadores – passa a ser buscado 

pelos sujeitos por meio de investimentos pessoais, tais como, por exemplo, o consumo 

da educação. Esse autoinvestimento pelo capital humano reflete e refrata o espírito do 

tempo, no qual se tem a valorização do autoempreendedor: um sujeito que produz a si 

mesmo a partir dos parâmetros da competitividade e da alta performance. 

 
[...] a preocupação de garantir a “vendabilidade” da mão de obra em massa é 



27 

 

 

deixada para homens e mulheres como indivíduos (por exemplo: transferindo 

os custos da aquisição de habilidades profissionais para fundos privados – e 

pessoais), e estes são agora aconselhados por políticos e persuadidos por 

publicitários a usarem seus próprios recursos e bom senso para 

permanecerem no mercado, aumentando seu valor mercadológico, ou pelo 

menos não o deixarem cair, e obterem o reconhecimento de potenciais 

compradores. (BAUMAN, 2007, p.16) 

 

Conforme Marx (2002), o mercado de trabalho sempre encarou o funcionário 

como mercadoria, visto que este, destituído dos instrumentos de produção para construir 

sua subsistência, era obrigado a vender a sua força de trabalho em troca de um salário. 

Porém, no atual cenário da sociedade dos consumidores, existe uma sutil transformação, 

a dos “consumidores em mercadorias; ou antes, sua dissolução no mar de mercadorias” 

(BAUMAN, 2007, p.12). Bauman (2007) defende a tese que as subjetividades se 

tornaram fetiches, e os sujeitos, em suas relações mediadas pela tecnologia, possuem 

cada vez mais dificuldade em identificar a diferença entre as pessoas e as mercadorias 

com quem interagem. Diante do cotidiano permeado pela grande variedade de bens de 

consumo, os sujeitos passam a se autoperceberem como mercadorias e procuram 

investir no aumento do seu “valor de mercado”, com medo da obsolescência e do 

fracasso. É com esse objetivo de ampliar seu valor que os sujeitos realizam, por 

exemplo, práticas de consumo visando melhorar o seu próprio capital humano. 

 As práticas de consumo, nesse contexto, também se tornam performáticas. Ao 

mesmo tempo em que auxiliam, na aquisição das competências necessárias para 

disputar as melhores vagas no mercado de trabalho, elas também auxiliam o indivíduo a 

tornar-se “vendável” perante o outro. A mudança, no sistema de bens, acarretada pela 

dinâmica capitalista da inovação, impele o sujeito à busca por se manter atualizado em 

relação às práticas de consumo que caracterizam o estilo do seu grupo de pertencimento, 

ato que indica “uma chance de segurança, certeza e de certeza de segurança – 

exatamente os tipos de experiência de que a vida de consumo sente falta, de modo 

conspícuo e doloroso, embora seja guiada pelos desejos de adquiri-la” (BAUMAN, 

2007, p.108). Manter-se estagnado é correr o risco de ser excluído, e estar à frente, 

“promessa de um alto valor de mercado e uma profusão de demanda (ambos traduzidos 

como certeza de reconhecimento, aprovação e inclusão)” (idem). 

Como discutimos anteriormente, o capital humano é um discurso que materializa 

o espírito do capitalismo, e as práticas de consumo são formas de alcançar parte das 

competências valorizadas por este capital. Uma vez que, na atualidade, o capital 

humano é perpassado por uma ideologia de alta performance que atribui 
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responsabilidade ao individuo pelo seu próprio sucesso ou fracasso, muitas das disputas 

de prestígio e de distinção que ocorrem dentro do espaço social são travadas, na 

atualidade, com base nas práticas de consumo mobilizadas pelo capital humano, bem 

como por outras atividades em que esse capital exerce grande influência, tais como as 

atividades laborais.  

Marciel (2006), por exemplo, exclui de antemão uma multidão de indivíduos 

que, por não terem acesso às novas tecnologias e à educação, não são portadores de 

capacidades cognitivas para a prática do autodesenvolvimento. Sem acesso aos 

privilégios da sociedade e sem condições de investirem em si mesmos, muitos 

trabalhadores são marginalizados e abandonados a um ciclo vicioso, no qual se 

naturaliza sua condição de derrotados. A valorização social do autoempreendorismo e 

do mérito faz com que a pessoa que exerça um trabalho socialmente desqualificado seja 

vista “como naturalmente fracassada em não conseguir alcançar valor significativo 

semelhante às funções sociais classificadas como superiores” (MARCIEL, 2006, p.315). 

Ter um mau desempenho, no trabalho e no consumo (como será discutido 

adiante), possui, na contemporaneidade, sentidos que correspondem ao espírito do 

tempo. Por exemplo, o desemprego, na atualidade, é, segundo Sennett (2010, p.141), 

acompanhado pelo sentimento de fracasso que “não é mais a perspectiva normal apenas 

dos muito pobres ou desprivilegiados”. Até o início do século XIX, conforme 

Demazière (2006, p.7), o termo desemprego “(utilizado em sua forma verbal) tinha, 

então, uma extensão muito grande e uma significação muito mais ampla do que hoje”; 

ele era utilizado, por exemplo, para designar a interrupção de atividade que acarretasse 

na perda de salário por qualquer motivo (como um dia de folga sem salário). Hoje, o 

desemprego é entendido como uma culpa do indivíduo que deve aprender a contornar a 

sua situação, além de ser um símbolo de estigma, conforme exemplifica Goffman 

(1988, p.26), ao apropriar-se da obra de Zawadski e Lazarsfeld: 

 
Como é duro e humilhante carregar a fama de um homem desempregado! 

Quando saio, baixo os olhos porque me sinto totalmente inferior. Quando 

ando na rua, parece-me que não posso ser comparado a um cidadão comum, 

que todo mundo está me apontando. Instintivamente evito encontrar qualquer 

pessoa. Conhecidos e amigos antigos de melhores épocas não são mais tão 

cordiais. Quando nos encontramos, eles me saúdam com indiferença. Não me 

oferecem mais cigarros e seus olhos parece dizer „Você não tem valor, você 

não trabalha‟. 
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No caso do consumo, ser um “consumidor falho” (BAUMAN, 2007) é 

desrespeitar o papel central que as práticas de consumo assumiram na construção das 

identidades contemporâneas e na construção do “valor de mercado” dos sujeitos. Em 

torno do consumo, existe um mito da igualdade que celebra a acessibilidade de todos: às 

mercadorias e a uma concepção de felicidade (BAUDRILLARD, 2007). Tal mito da 

igualdade foi intensificado pelas formas de crédito que possibilitaram diferentes modos 

de acesso às mercadorias. Ao se tornar um “consumidor falho”, alguém que, por 

qualquer motivo, não consegue cumprir seus deveres de consumo, passa a ser marcado 

por um estigma que condena o sujeito, segundo Bauman (2007, p.75) a “uma exclusão 

final, irrevogável, sem apelação”: 

 
De maneira distinta dos considerados inadequados à sociedade de produtores 

(desempregados e rejeitados pelo serviço militar), [consumidores falhos] não 

podem ser concebidos como pessoas necessitadas de cuidados e assistência, 

uma vez que seguir e cumprir os preceitos da cultura de consumo é algo 

considerado (de modo gritantemente contrafactual) permanente e 

universalmente possível. Por poder ser adotado e aplicado por qualquer um 

que o queira [...], acredita-se [...] que obedecer aos preceitos dependa apenas 

da disposição e do desempenho individuais. Em função desse pressuposto, 

toda "invalidez social" seguida de exclusão só pode resultar, na sociedade de 

consumidores, de faltas individuais. 
 

 

A cultura da performance, por sua vez, influencia e é potencializada pela noção 

contemporânea de felicidade. Conforme Morin (2011, p.119), os significados da 

felicidade variam segundo as civilizações, sendo “mito, isto é, projeção imaginária de 

arquétipos de felicidade”, mas, ao mesmo tempo “ideia-força, busca vivida por milhões 

de adeptos”, aspectos que estão “em parte, radicalmente dissociados, e, em parte, 

radicalmente associados”. Complementando essa argumentação, Birman (2010, p.27) 

situa que “são as classes médias e as elites os alvos e os agentes sociais do projeto de 

felicidade que se tece na atualidade. Não são as classes populares, portanto, que estão 

aqui em foco, pois essas não se inscrevem neste projeto”. 

Tal percepção de Birman, porém, não é válida para o contexto brasileiro 

contemporâneo, visto que, na década de 2000, as classes C, D e E tornaram-se 

destinatárias de políticas econômicas voltadas à ascensão social e à ampliação de 

consumo. Nesse cenário, o projeto de felicidade desenhado pela mídia adquire novos 

contornos, no qual passa a incluir as classes populares que começam a exercer, por 

exemplo, papéis de protagonismo na telenovela ao invés de papéis subalternos. Esse é o 
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caso das telenovelas “Avenida Brasil” de João Emanuel Carneiro, e “Cheias de 

Charme” de Filipe Miguez e Izabel de Oliveira, ambas transmitidas pela Rede Globo em 

2012. 

 Para Baudrillard (2007, p.48) – que estudou, no final da década de 1960 e no 

início da de 1970, o amadurecimento do consumo como uma lógica cultural – a 

felicidade, nas atuais sociedades capitalistas, “surge primeiramente como exigência de 

igualdade (ou, claro está, de distinção) e deve, em de tal demanda, significar-se sempre 

a „propósito‟ de critérios visíveis”. Ela passa a se distanciar das antigas exaltações 

coletivas e a ser alimentada por exigências igualitárias fundadas em princípios 

individualistas, instituídas pela cultura do bem estar. Segundo Morin (2011, p.60), essa 

revolução abriu as portas para “a possibilidade de ter uma vida consumidora”, 

construindo uma democracia que, conforme Baudrillard (2007, p.48), acha-se 

transferida de “uma igualdade real, das capacidades, responsabilidades e possibilidades 

sociais, da felicidade (no sentido pleno da palavra) para a igualdade diante do objeto e 

outros signos evidentes do êxito social e da felicidade” (idem).  

Por outro lado, a mídia tem um papel importante na construção dos sentidos 

compartilhados da felicidade. De acordo com Morin (2011), a cultura midiática 

construiu uma ideia “presentificada” da felicidade, ligada ao corpo, ao hedonismo, e à 

obtenção de prazer por meio de práticas de consumo. Trata-se de uma conquista 

individual, direcionada pelos valores do mercado que incita “a articulação entre a 

autonomia concedida ao indivíduo e o cultivo da qualidade de vida e da autoestima 

deste”, delineando “o fundamento moral do projeto da produção da felicidade na 

contemporaneidade” (BIRMAN, 2010, p.37).  

Essa grande mudança proporcionada pela cultura do consumo e pela cultura 

midiática – que, segundo Kellner (2001, p.11), “atuam de mãos dadas no sentido de 

gerar pensamentos e comportamentos ajustados aos valores, às instituições, às crenças e 

às práticas vigentes” –, faz com que ser feliz hoje passe a ser considerado um direito 

que impulsiona e atormenta, gerando “euforia, criando vergonha ou mal-estar naqueles 

que dela se sentem excluídos” (LIPOVETSKY, 2007, p.337). Um poderoso mercado 

baseado no atendimento à insatisfação, surge, propondo, por meio de atividades, dentre 

elas práticas de consumo, soluções para alcançar os modelos de felicidade propostos 

pela mídia. Na era da “felicidade compulsiva e compulsória” (FREIRE FILHO, 2010, 

p.17), os indivíduos são incentivados a deixarem de se perceber como vítimas, para 
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assumirem o papel de responsáveis por sua própria felicidade, a qual adquire a feição de 

um “eterno work in progress, feito com humor e otimismo” (idem, p.76). 

As conquistas na trajetória profissional de um sujeito, bem como suas práticas de 

consumo, são envolvidas por esse ideal performático de felicidade, em que é necessária 

“uma gestão de si como empresário que exige potencializar competências e realizações, 

e minimizar problemas e tragédias” (DANTAS, 2012, p.99). Nas narrativas de 

superação, esse ideário de felicidade está presente, tornando-se objeto de busca (nem 

sempre de conquista), de muitas histórias de vida marcadas por sofrimentos diversos. 

 Em relação ao corpo, a utilização da performance como marcador de diferenças 

se torna clara, no caso dos portadores de uma deficiência física, que passam a ser 

entendidos como indivíduos incompletos, com potencial de desempenho menor do que 

um sujeito normal. De acordo com Marques (2001, p.6), para a sociedade, o bom 

desempenho de deficientes se estabelece por meio da compensação da deficiência:  

 
[...] o sentido de que o sucesso alcançado por uma pessoa portadora de 

alguma deficiência se deve ao esforço por ela empreendido para compensar 

sua privação. O que se pôde apreender deste discurso é que as pessoas não 

portadoras de deficiência, quando bem sucedidas em seus empreendimentos, 

alcançariam o sucesso pelo talento ou pela inteligência; enquanto que os 

portadores de deficiência o teriam feito pela necessidade de compensar o 

„mal‟ que os aflige. 

 

Em estudos comparativos entre a cobertura midiática dos jogos olímpicos com a 

dos jogos paralímpicos, Figueiredo e Guerra (2006; 2007) observaram que, no primeiro 

caso, a mídia costuma transformar em heróis os atletas vencedores, enquanto, no 

segundo caso, tende a fazer com que “as pessoas tenham compaixão por esses para-

atletas, uma vez que, segundo a imprensa, eles são „símbolos de superação‟” (2006, 

p.3), e “à sociedade cabe somente a função de reconhecer e aplaudir o sucesso daqueles 

que teriam vencido as suas próprias limitações” (2005, p.2). 

 

 

2.5. CORPO DEFICIENTE E O CONSUMO COMO PRÓTESE 

De acordo com Breton (2009), a condição do ser humano – e a sua existência – 

é, antes de tudo, corporal, sendo todas as ações por ele realizadas durante sua vida 

mediadas por essa corporeidade. Atuando como “o eixo da relação com o mundo, o 

lugar e o tempo nos quais a existência toma forma através da fisionomia singular” 
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(2009, p.7) de um sujeito, o corpo é moldado pelo contexto social e cultural em que o 

indivíduo se insere, e suas manifestações servem-se dos sistemas simbólicos 

compartilhados por uma comunidade, para produzirem sentidos e comunicarem 

representações do corpo e da pessoa. 

 
O corpo é apropriado pela cultura. Vai sendo cada vez mais um suporte de 

signos sociais. É modelado como projeção do social. As instituições 

assumem seu papel. Como dizem, é necessária a preparação (do corpo) para o 

convívio em sociedade. É preciso aprender as regras sociais (MEDINA, 

1998, p.66). 

 

Conforme Breton (2009), o corpo seria o traço mais visível do sujeito e, 

portanto, a principal referência para a construção das identidades e demarcações de 

alteridade. Por ser a existência do ser humano mediada por um corpo, é este que separa 

um sujeito do outro, que o individualiza e que estabelece uma das principais fronteiras 

da sua identidade. Conforme Paiva (2004, p.112), inerente ao ato de viver, o corpo 

passa por diversas transformações no decorrer de sua trajetória de vida, mudanças que, 

ao ocorrer, não impedem que continuemos “a ser reconhecidos pelo Outro e a nos 

reconhecer como sendo os mesmos”. Entretanto, para a autora, se “o ser humano não 

existe senão por meio de suas formas corporais que o colocam no mundo, toda 

modificação de sua forma faz com que uma outra definição de sua humanidade seja 

construída” (idem, p.120). 

O acidente, nesse contexto, transforma o corpo do sujeito, realocando os 

sentidos que este possuía dentro de uma comunidade social. Seu corpo modificado 

altera “o vetor semântico pelo qual a evidência da relação do mundo é construída” 

(BRETON, 2009, p.7), e transforma a essência desse homem, que passa a “ser 

„deficiente‟ ao invés de „ter‟ uma deficiência”. (p.73). Após uma alteração corporal 

(amputação, paraplegia, etc.), os recém portadores de uma deficiência física são 

enquadrados em situações sociais nas quais constantemente transgridem as regras de 

etiqueta do uso do corpo. Conforme Breton (2009), essas regras estão presentes, nas 

interações, e circunscrevem as ameaças daquilo que não se conhece, assegurando um 

ritual no qual o corpo passa despercebido, fundido no universo dos códigos que não 

atemoriza e nem surpreende os sujeitos em intercâmbio. 

 Diante da situação de interação com um não deficiente, o portador de um corpo 

estranho transgride essa etiqueta, gerando desconforto ou angústia. O “sistema de 

expectativas não é mais aceito, o corpo se apresenta de repente com uma evidência 
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inevitável, ele se torna incômodo, não está mais atenuado para o bom funcionamento do 

ritual” (BRETON, 2009, p.75). Quanto mais visível e surpreendente for a modificação 

corporal (o símbolo de estigma), mais suscita a atenção e os comentários, e mais o 

afastamento passa a ser explicitado nas relações sociais.  

A impossibilidade de identificação com o outro faz com que a vítima de um 

acidente viva “em todas as esferas da sociabilidade, e de maneira radical, a experiência 

ou condição de estrangeiro de si ou para si mesmo” (MORAES, 1998, p.5). Uma 

situação para a qual os modelos corporais que lhe foram oferecidos se tornam inviáveis 

como modelos de semelhança, e o sujeito com o seu corpo modificado, sente-se 

perdido, condenado a viver sem um território ou lugar de origem. Os atributos, até então 

familiares, são extirpados juntamente com a natureza da sua alteração corporal e, no 

caso do corpo amputado, como exemplifica Paiva (2004, p.121), vive-se:  

 
[...] na ambiguidade de um dia ter sido um corpo “completo” em sua 

materialidade orgânica e que abruptamente é posicionado no lugar da 

diferença, da alteridade, tornado um estrangeiro para o outro e para si 

mesmo. Isto lança aos demais e a si mesmo um desafio: “Não sou como 

você”. Quem sou eu agora? 

 

No cenário contemporâneo, na atual sociedade dos consumidores, a invalidez é 

vista como uma insuficiência a compensar e, em torno dela, surge a compaixão, “um 

estranho amor ao “próximo”, que vai crescer proporcionalmente ao afastamento de seu 

objeto” (COURTINE, 2009, p.297). A humanização do deficiente transforma em “mau 

gosto” a percepção do mesmo como um “monstro”, e o corpo deficiente passa a ser 

tratado pela ótica do estigma social, o que o insere num amplo quadro de convivência 

com outras formas de preconceitos (de cor, raça, mentais, etc), embaralhando-se em 

meio à multiplicidade de referenciais identitários. “O problema não é mais saber se 

fulano teve a experiência do estigma, mas por quantas variedades ele passou” 

(COURTINE, 2009, p.333). A anomalia corporal é, então, dissolvida, na multiplicação 

das diferenças, e mergulhada num universo de indistinção: 

 
Pedimos ao indivíduo estigmatizado, de negar o peso de seu fardo e de nunca 

fazer com que acredite que, ao carregá-lo, torna-se diferente de nós; ao 

mesmo tempo, exigimos que se mantenha a distância para que possamos 

manter a imagem que dele fazemos. Em outras palavras, sugerimos que 

aceite sua condição e que nos aceite, como forma de agradecimento pela 

tolerância natural que nunca realmente lhe concedemos. Assim, a aceitação 

imaginária está na origem da normalidade imaginária (GOFFMAN, 1975, 

p.145). 
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O “culto ao corpo”, que assola as sociedades contemporâneas, idolatra 

determinados tipos de corpo, excluindo desse cenário o desviante e o anormal. Padrões 

estéticos são estabelecidos pela mídia, concedendo visibilidade e legitimidade a 

determinados corpos que se consagram como verdadeiros símbolos de distinção, 

verdadeiros emblemas, grifes e medalhas (GOLDENBERG; RAMOS, 2002). Os 

indivíduos que tiveram seu corpo alterado por um acidente passam a compor uma 

espécie de comunidade tornada invisível na cena midiática. As mídias: 

 

[...] produzindo um modelo de omissão ou de enunciado desses “diferentes”, 

constituiriam essas pessoas em “estrangeiros” e portadores de discursos que 

ignoram realidades e identidades, impossível de identificar-se. Desnecessário, 

portanto, de considerá-los como partícipes sociais. Entretanto, tal fato não 
impede, ao contrário, a projeção simbólica do eu diante desse “outro” 

publicizado ou midiatizado (MORAES, 1998, p.6). 

 

A celebração constante de uma hierarquia das perfeições corporais situa o 

deficiente diante de um imenso esforço corretivo, que “o discurso da readaptação, as 

tecnologias médicas de restauração protética, o arsenal dos regulamentos e das leis, a 

multiplicação dos serviços especializados” (COURTINE, 2009, p.335) vem oferecer 

para tornar o deficiente novamente um “trabalhador pleno e capaz”, merecedor de uma 

vida normal. A cultura contemporânea, individualista, autoempreendedora, que valoriza 

o mérito e que lança a responsabilidade do sucesso e do fracasso para o próprio 

indivíduo, propõe aos sujeitos atividades, dentre elas, práticas de consumo, por meio 

das quais poderiam alcançar o corpo ambicionado, e, no caso dos deficientes, 

recuperarem mesmo que parcialmente o que foi perdido em decorrência do trauma. 

 
Apropriar-se dos objetos para com eles preencher os sentidos que nos faltam 

– isso parecer ser o que ocorre, também, na apropriação imaginária dos 

corpos exemplares expostos na mídia. Nesses atos de consumo, o que se 

busca é ser alguém. E ser feliz – de acordo com aquela definição histórica 

ainda vigente e permanentemente reforçada em sua atualização (SIBILIA, 

2010, p.209). 

 

Na contemporaneidade, o avanço da técnica possibilitou novas formas de 

modelar o corpo. Conforme Courtine (2009, p.333), a “multiplicação e a sofisticação 

das próteses vêm remediar um número crescente de deficiências do corpo, e o domínio 

cirúrgico sobre as deformidades [...] está conhecendo uma expansão inédita”. Bens de 

consumo, dos mais diversos tipos, são oferecidos para os sujeitos, deficientes ou não, 

que desejam alcançar o padrão corporal imposto pela mídia. No caso dos deficientes, 

em específico amputados, a prótese, como aponta Paiva (2004, p.163), permite “resgatar 
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alguns aspectos de suas vidas que consideravam relevantes, mas que tinham sido 

impedidos de serem exercidos em consequência da amputação”. O uso de próteses, de 

tecnologias, permite ao acidentado recuperar, como aponta a autora, “a humanidade, a 

dignidade, a autonomia, a felicidade, a vaidade” (p.164). 

Paiva (2004, p.166) define as próteses como sendo “instrumentos ou acessórios 

versáteis que são acoplados pelo próprio usuário em seu corpo, com o propósito de 

solucionar a presença de uma deficiência, ainda que de maneira provisória, podendo 

também ser dispensadas sempre que desejado for”. Enquanto elementos discursivos 

presentes nas narrativas de superação, essas próteses são revestidas por uma dimensão 

simbólica que transcende a sua materialidade, potencializando os sujeitos e permitindo 

que esses recuperem o estado de normalidade, ou até mesmo que o transcenda. 

Exemplificando esse processo de “encantamento” que as narrativas concedem às 

próteses, bem como o papel exercido pela mercadoria (e pelas narrativas de superação), 

no preenchimento de uma lacuna, na superação de uma falta em relação ao sujeito, 

observa-se uma aproximação com as reflexões de Casaqui (2005, p.24): 

 
[...] as mercadorias, ao se apresentarem como resoluções para ausências, 
como “estimuladores de sentidos”, como ativadores de sensações, 

sentimentos e ações (projetados como simulacros), podem gerar afetações por 

parte do destinatário, que se vê recuperado pela publicidade como corpo-

enunciatário acrescido da prótese simbólica, do estímulo ao corpo-desejante 

saciado imaginariamente em sua falta.  

 

Por meio do recorte cultural organizado pela comunicação, as narrativas de 

superação atribuem sentido ao simulacro elaborado pela sua mensagem, na qual se faz 

presente representações sobre a prótese. São narrativas que mantêm diálogo com 

aspirações abstratas do enunciatário, relacionadas à superação, e que oferecem 

completude a esses ao atuarem como “próteses simbólicas,” trazendo, como comenta 

Bettetini (1984, p.37), “una fractura, de una selección y de un conocimiento del mundo, 

que se reproduce en el mundo possible del texto”. Enquanto “próteses simbólicas”, 

essas mensagens simulam a vida “real”, apresentando histórias de vida que servem 

como base para a formulação do imaginário de superação dos receptores. 
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3. CULTURA DAS MÍDIAS, FICÇÃO SERIADA E NARRATIVAS 

A cultura midiática é uma cultura própria da contemporaneidade. Trata-se da 

primeira cultura a ter alcance global e a ser totalmente estética, que se apropria dos 

sistemas simbólicos das outras culturas para, reorganizando-os, construir o seu próprio 

sistema de valores e significações. A cultura midiática possui estreito vínculo com a 

cultura do consumo, exercendo o importante papel de preservar, reproduzir e renovar o 

capitalismo, atuando na formação do público consumidor. “Dizer produção de cultura 

equivale a dizer produção da vida cotidiana – e sem isso um sistema econômico não 

consegue continuar a se implantar e expandir” (JAMESON, 2001, p.60). 

Por meio da sua dimensão estética, a cultura midiática satisfaz a necessidade 

humana de produzir “fantasmas, mitos e ideologias” (MORIN, 1997, p.14), auxiliando 

na construção do mundo subjetivo e na compreensão do mundo objetivo dos sujeitos – o 

“real é banhado, cotejado, atravessado, arrastado pelo irreal. O irreal é moldado, 

determinado, interiorizado pelo real” (p.182). A produção midiática objetiva em um 

produto as subjetividades dos seus autores, construindo, assim, mensagens que 

compõem um novo imaginário; o qual é consumido pelos espectadores, por meio de 

processos de projeções-identificações (MORIN, 1997). 

Neste capítulo, a discussão teórica trata das estratégias da produção midiática, 

dando ênfase ao contexto midiático a partir do qual as narrativas de superação 

produzem sentido. Apresentamos as especificidades dessas narrativas como 

organizadoras das subjetividades dos sujeitos, como pertencentes ao produto telenovela, 

e marcadas pela influência das narrativas de autoajuda e dos gêneros que a caracterizam, 

como a autobiografia, “auto-informe-confissão” (BAKHTIN, 2003). 

 

 

3.1. TELENOVELA: MEDIAÇÕES CULTURAIS E CARACTERÍSTICAS 

A telenovela e as narrativas de superação são produtos midiáticos que “não 

circulam como portadores autônomos de significados próprios, mas o fazem na 

condição de mercadorias, submetidas às exigências do mercado” (COHN, 2008, p.68). 

O conceito de Indústria Cultural, desenvolvido por Adorno e Horkheimer (2007), 

auxilia, na compreensão da semelhança que, na contemporaneidade, a produção cultural 
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e intelectual estabelece com a produção de mercadorias. Conforme os autores, a 

Indústria Cultural é guiada pela possibilidade de consumo mercadológico e assegurada 

pela dinâmica da lucratividade e, justamente por causa disso, estrutura formatos e 

delimita conteúdos visando a uma produção em larga escala. 

Na construção da telenovela e das narrativas de superação, a Indústria Cultural 

introduz suas próprias mediações, “desde as do profissional presente ao fato, até aquelas 

condicionadas aos interesses político-sociais da própria empresa, concretizadas, em 

geral, no copidesque e no editor, que têm poderes para intervir, modificando ou até 

suprimindo um relato ou parte dele” (BACCEGA, 1998, p.53). Tais produtos da 

Indústria Cultural, porém, também sofrem outros tipos de mediações ao serem 

consumidos. Essas mediações afetam os modos de leitura dos sujeitos enunciatários, 

traduzindo valores e sentidos presentes, na mensagem, transformando-a nas “linguagens 

do privado, do pessoal e do particular” (SILVERSTONE, 2005, p.150). O consumo e a 

mediação, ao serem atividades por meio das quais os sujeitos se envolvem diariamente 

com a cultura da sua época, 

 

[...] são, em inúmeros aspectos, fundamentalmente interdependentes. 

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 (idem). 
 

No Brasil, as emissoras de televisão aberta têm como uma de suas principais 

preocupações a obtenção de elevados índices de audiência, com o intuito de aumentar o 

seu poder de barganha na venda de espaços publicitários. Uma das estratégias adotadas 

é a de conhecer o público consumidor dos seus produtos midiáticos, compreendendo as 

mediações sociais que delineiam o seu modo de leitura, visando elaborar programas que 

lhe sejam atraentes. 

A telenovela brasileira é um bom exemplo do uso dessa estratégia. Segundo 

Budag (2008), sua produção é planejada de tal forma que modificações possam ser 

realizadas durante seu período de veiculação conforme as novas circunstâncias que se 

apresentam, tais como: o sucesso ou o insucesso de audiência, acontecimentos 

importantes que ocorreram na “realidade não midiática” em paralelo à produção, ou 

outros fatores. A telenovela brasileira é construída de forma a estar aberta para sofrer 

alterações e se adequar aos gostos, às preferências e às percepções do seu público; para 

tanto, efetua pesquisas de diversos tipos, tais como a de audiência e realiza grupos de 

discussões.  
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Martín-Barbero (1997), ao analisar a produção televisiva no contexto latino-

americano, situa que o “campo daquilo que denominamos mediações é constituído pelos 

dispositivos através dos quais a hegemonia transforma por dentro o sentido do trabalho 

e da vida da comunidade” (p.265). Conforme Baccega (1998), a consciência dessas 

mediações não costuma estar presente nos sujeitos da comunicação, tanto para 

enunciadores quanto para enunciatários. Para a autora (1998, p.53), “isso se dá porque 

as pessoas, em geral, consideram ter uma visão „objetiva‟, isenta, imparcial do mundo e 

as mediações presentes, no processo de construção do relato, que podem desviá-lo, 

parecem ter sido absorvidas como normais.” Essa visão: 

 

[...] nada mais é, na verdade, que a visão que se difundiu em uma dada 

sociedade, sendo considerada, por isso, “natural”. Em outras palavras: o 

condicionamento social, a visão monológica do mundo, que interessa à 

permanência do status quo, é tão forte que qualquer possibilidade de crítica, 

qualquer desvio causa estranheza e é repudiado (BACCEGA, 1998, p.53). 

 

Para compreender como alguns produtos da indústria cultural conseguem a 

cumplicidade dos diversos públicos que o assistem, Martín-Barbero (1997) aponta para 

as Matrizes Culturais, em sua historicidade, apresentando-as de forma residual nos 

Formatos Industriais atuais. Essas matrizes são apropriadas pela cultura dominante e 

transformadas em discursos públicos, o que facilita estabelecer uma relação de 

cumplicidade entre os discursos hegemônicos e os subalternos. A telenovela, no caso, é 

um exemplo disso, trazendo o melodrama – gênero que teve origem no teatro-popular – 

para um formato industrial no qual a burguesia é o narrador. Entre fins de 1970 a 

meados de 1990, a telenovela constituiu-se 

 
[...] na melhor amostra do que possibilitam os cruzamentos entre o 

imaginário popular e o formato industrial: uma narrativa televisiva que 

representa o maior êxito de audiência, dentro e fora da América Latina, de 

um gênero que catalisa o desenvolvimento da indústria audiovisual latino-

americana justamente ao mestiçar o desenvolvimento tecnológico do meio 

com os contratempos e anacrônicas narrativas que fazem parte da vida 

cultural desses povos. (MARTÍN-BARBERO, 2004b, p.41). 

 

Em seu texto “Pistas para entre-ver meios e mediações”, prefácio à 5ª edição 

espanhola de seu livro “Dos meios às mediações”, Martín-Barbero (2009, p.11) propõe 

outro mapa das mediações que auxiliaria na compreensão da complexa relação que se 

estabelece, atualmente, entre comunicação, cultura e política. Tal mapa, Figura 1, ajuda 

na compreensão das mediações que transpassam as narrativas de superação e também a 

telenovela Viver a Vida. Um dos eixos desse mapa refere-se a esse processo histórico de 
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apropriação das Matrizes Culturais (MC) pelos Formatos Industriais (FI); o outro se 

refere às Lógicas de Produção (LP) e às Competências de Recepção/Consumo (CR), 

dois momentos da comunicação midiática que estão presentes em cada um dos 

momentos do eixo anterior. 

 

 

Figura 1- Mapa de mediações 

Fonte: Martín-Barbero (2009, p. 11) 

 

Na relação que o primeiro eixo estabelece com o segundo, quatro mediações 

ocorrem: “as relações entre MC e LP encontram-se mediadas por diferentes regimes de 

institucionalidades, enquanto as relações entre MC e CR estão mediadas por diversas 

formas de socialidade. Entre as LP e os FI medeiam as tecnicidades e entre FI e as CR, 

as ritualidades” (MARTÍN-BARBERO, 2009, p.17). 

A mediação da tecnicidade diz respeito ao modo como a técnica afeta o 

sensorium, os operadores perceptivos, as destrezas discursivas, os modos de se perceber 

e de experienciar o social. Martín-Barbero (2004a, p.235) relata que a antropologia vê, 

na técnica, um “organizador perceptivo: aquilo que, nas práticas, articula a 

transformação material à inovação discursiva. Com isso, a tecnicidade, mais que os 

aparelhos, remete ao desenho de novas práticas, e mais que destreza a tecnicidade é 

competência na linguagem”. Tanto o surgimento quanto a atualização da telenovela, 

como descreve Hamburger (2011, p.67), teve grande influência da tecnicidade: 

 
Com raiz nas radionovelas, populares na América Latina, especialmente na 

Cuba pré-revolucionária, a telenovela – doravante aqui chamada 

simplesmente de novela – está presente na programação da TV brasileira 

desde sua inauguração, em 1950. Inicialmente feita ao vivo, não era diária, 

não ocupava o horário nobre, não era o programa mais lucrativo ou aquele 

em que as emissoras investiam maiores recursos. Em 1963, como parte de 

uma estratégia inovadora, e se beneficiando da tecnologia do videotape, a TV 

Excelsior introduziu a novela diária: 2-5499 ocupado, adaptada de roteiro 
original argentino. Tem início a ascensão do gênero que na década seguinte 

se tornaria o carro-chefe da indústria televisiva brasileira. 
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A telenovela adapta-se rapidamente ao espírito do seu tempo, acrescentando 

novidades aos elementos que lhe dão forma: “Sempre igual a si mesma do ponto de 

vista de sua estrutura, sua agilidade para incorporar inovações garante-lhe permanência 

como forma narrativa e mantém seu poder de sedução, ainda que a eminência de seu 

esgotamento seja permanentemente alardeada” (MOTTER, 2004, p.251). A presença da 

Rede Globo, na internet, através do site Portal da Superação, tangencia e complementa 

o imaginário do seu produto telenovela, além de corresponder a um contexto 

tecnológico e cultural contemporâneo, marcado pela convergência, no qual a alteração 

do sensorium provocada pela técnica, afeta “a lógica pela qual a indústria midiática 

opera e pela qual os consumidores processam a notícia e o entretenimento” (JENKINS, 

2009, p.43):  

 
A convergência representa uma mudança de paradigma – um deslocamento 

de conteúdo de mídia específico em direção a um conteúdo que flui por 

vários canais em direção a uma elevada interdependência de sistemas de 

comunicação, em direção a múltiplos modos de acesso a conteúdo de mídia e 

em direção a relações cada vez mais complexas entre a mídia corporativa, de 

cima para baixo, e a cultura participativa, de baixo para cima. (JENKINS, 

2009, p.325) 

 

A mediação das ritualidades abarca os Formatos Industriais (gêneros, discursos, 

grades, etc) que além de constituírem gramáticas do ler, do olhar, do escutar, 

influenciam no tempo e no espaço do cotidiano das pessoas, forçando-as, em parte, a se 

ajustarem aos ritmos dos meios de comunicação. De um lado existe certo poder da 

mídia em impor regras às situações e às significações; por outro lado, os modos de 

leitura das mensagens dos sujeitos, assim como os usos sociais que esses fazem da 

mídia variam de acordo com a multiplicidade de habitus e gostos, a multiplicidade de 

trajetórias de leitura que existe na recepção. 

A ritualidade, na telenovela, pode ser pensada por meio do conceito de “contrato 

comunicacional” proposto por Charaudeau (2009). Por se tratar de um produto 

midiático que, no contexto brasileiro, estabelece um relacionamento de longo prazo com 

a sua audiência, a maneira como a mensagem é lida parte de acordos já consolidados 

entre enunciador e enunciatário que, no decorrer da interação, reconhecem 

reciprocamente as restrições existentes numa situação de comunicação. O discurso está 

sempre associado a condições específicas da troca comunicacional, sendo comparado a 

“um palco, com suas restrições de espaço, de tempo, de relações, de palavras, no qual se 
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encenam as trocas sociais e aquilo que constitui o seu valor simbólico” 

(CHARAUDEAU, 2009, p.67).  

Dados externos e internos dão forma a esse contrato comunicacional, sendo os 

externos associados a regularidades comportamentais, que incluem: condição de 

identidade (“quem se dirige a quem?”); finalidade, que se relaciona à expectativa de 

sentido (“estamos aqui para dizer o quê?”); propósito (“do que se trata?”) e dispositivo 

(“em que ambiente se inscreve o ato de comunicação?”). Os dados internos estão 

associados ao ato discursivo propriamente dito, ao “como dizer?”, constituindo 

“comportamentos linguageiros esperados quando os dados externos da situação de 

comunicação são percebidos, depreendidos, reconhecidos” (CHARAUDEAU, 2009, 

p.70). Três espaços dão forma aos dados internos: o “espaço de locução”, no qual o 

enunciador, ao tomar a palavra, conquista ou justifica o seu direito de comunicar; o 

“espaço de tematização”, em que os temas abordados são organizados de acordo com o 

campo discursivo da telenovela, e o “espaço de relação” que diz respeito ao como a 

telenovela imagina seu telespectador, no seu discurso, estabelecendo com ele relações 

de força.  

No caso das narrativas de superação, a “condição de identidade” refere-se ao 

sujeito enunciador, que é o sujeito da narrativa de superação, mas também é a telenovela 

Viver a Vida, que reúne essas histórias de vida e a Rede Globo de Televisão. Conforme 

Mungioli et al (2011, p.5), com base, na teoria de François Jost, os meios de 

comunicação possuem três instâncias enunciativas: “a da rede, a da grade de 

programação e a dos programas”. A partir da teoria de Jost, a autora demonstra que, na 

instância enunciativa da rede, há três tipos de discurso: 

 
(...) o discurso da empresa (sócio-econômico, balanço, etc.); o discurso da 
instituição (quais são os objetivos, as missões, o que se quer fazer? etc.); o 

discurso da marca, que é para nós o mais importante, uma vez que se define 

não somente pelo ato ilocutório – dizer alguma coisa -, mas também por seu 

objetivo de agir sobre alguém, o que é outra lógica. A rede como marca quer 

não somente falar, mas prescrever comportamentos e, portanto, semantizar os 

objetos do mundo. A dificuldade, para uma rede, é colocar essas três vozes 

em uníssono do ponto de vista da entidade sócio-econômica. (idem) 

 

A “condição de finalidade” das histórias de superação diz respeito à temática da 

superação e ao fato de essas narrativas serem um elemento discursivo da trama 

ficcional. A “condição de propósito” refere-se ao efeito de realidade que é construído na 

trama da telenovela e a “condição de dispositivo”, ao fato de as narrativas de superação 
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estarem presentes tanto, na televisão, quanto na internet. O “espaço de locução” diz 

respeito a sujeitos que constroem, por meio de sua história de vida, a legitimidade para 

falar sobre superação. O “espaço de tematização” refere-se ao fato de as narrativas de 

superação assumirem sempre um espaço definido dentro da telenovela Viver a Vida, no 

caso serem transmitidos, no final de cada capítulo, e estarem presentes em um site 

próprio chamado Portal da Superação. E o “espaço de relação” varia de acordo com os 

personagens-autores-narradores, sendo diferentes as maneiras como o enunciador 

imagina seu enunciatário ao narrar suas histórias de vida. 

 

A socialidade é a mediação resultante dos modos e dos usos coletivos da 

comunicação, com os quais as pessoas, no decorrer das relações cotidianas, constituem-

se como sujeitos e moldam suas identidades. Por meio do comunicar, é que os atores 

sociais se compõem, mobilizando dimensões básicas do seu ser social e estabelecendo 

relações (hegemônicas/contra-hegemônicas) com o poder. Morin (2011) exemplifica a 

mediação da socialidade quando demonstra que, ao comunicar experiências televisuais, 

as pessoas alimentam as trocas afetivas, permitindo estabelecer conversas em comum 

sobre os assuntos apresentados pela cultura de massa, facilitando que “nós nos 

expressemos e conheçamos o outro evocando aquilo em que nós nos projetamos” 

(p.63). 

A telenovela constitui-se como uma importante mediadora da socialidade, no 

Brasil, possuindo uma poderosa influência social, impactando o imaginário e o 

comportamento da sociedade brasileira como um todo. Conforme Motter (2004), essa 

influência da telenovela é transitória, no sentido de modismo e não de mudança real, 

visto que, mesmo havendo a apropriação dos valores transmitidos, a incorporação 

desses pelos sujeitos e/ou grupos sociais não ocorre, salvo quando esses valores já eram 

desejados. 

Desde a década de 1990, nas telenovelas da Rede Globo, ações socioeducativas 

(também conhecidas como merchandising social) passam a fazer parte das narrativas 

ficcionais, de maneira sistematizada e institucionalizada. São ações “com compromisso 

ideológico com o pensamento do autor da telenovela ou da emissora de televisão, mas 

não como um compromisso comercial” (MUNGIOLI et al, 2011, p.7), e caracterizam-se 

pela tentativa de formar a opinião do público em relação a alguma temática abordada 

pela ficção. Trata-se de ações que são realizadas, no decorrer de toda a trama; que 
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visam, por meio da socialidade proporcionada pela telenovela, construir “um espaço 

público de debates de temas representativos da modernidade que se vive no país, 

convertendo-se assim em um «recurso comunicativo»” (LOPES, 2009, p.21). 

As narrativas de superação são um dos elementos que dão forma às ações 

socioeducativas (o merchandising social) da telenovela Viver a Vida no decorrer da sua 

trama. Ao proporcionarem visibilidade a minorias, às pessoas marginalizadas e a 

movimentos sociais, relacionados, por exemplo, à deficiência, as narrativas de 

superação auxiliam para que determinados valores sejam discutidos pela sociedade, 

influenciando no imaginário e no comportamento dos seus espectadores. 

 

A mediação institucionalidade impacta na autonomia da Indústria Cultural. São 

modos de presença de outras instituições que perpassam e regulamentam os discursos 

midiáticos de acordo com os seus interesses e poderes. Segundo Martín-Barbero (2004a, 

p.233), duas institucionalidades principais se contrapõem uma a outra: a) a do Estado, 

que busca manter a ordem e configurar a mídia como um “serviço público”, b) e a do 

mercado, que busca a liberdade de expressão e o livre comércio. 

Institucionalidades afetam as mensagens produzidas pela Rede Globo que, ao 

comunicar-se, busca alcançar os seus objetivos institucionais e evitar o confronto com 

as instituições privadas e públicas que se relacionam com a telenovela. De acordo com 

Boltanski e Chiapello (2009), existe, no contexto do capitalismo contemporâneo, uma 

nova moral empresarial que defende princípios universais de “bem comum”, posto que, 

com a globalização, tornou-se difícil definir as fronteiras geoestratégicas de um país ou 

da área de atuação de uma empresa. Nesse cenário, corporações passam a construir, em 

torno da sua imagem institucional, discursos de responsabilidade social que mobilizam 

o “bem comum” para além do lucro ou do interesse direto da empresa. Tais discursos 

escondem as intervenções sociais que visam ao engajamento voluntário dos sujeitos na 

forma de vida e organização capitalista. Os meios de comunicação, diante desse cenário 

de mediação institucional, passam a alterar o formato e/ou o conteúdo de muitos dos 

seus produtos midiáticos: 

 

O surgimento de inúmeros projetos e programas corporativos de 

Responsabilidade Social transformou-se em fato jornalístico a partir de 

meados da década de 90, levando muitos veículos de comunicação de massa 

a abrirem suas páginas de economia para tratar do assunto. O crescimento 

dos números ligados à Responsabilidade Social fez com que a cobertura 
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jornalística se ampliasse. Desta forma, meios de comunicação de massa 

lançam seus próprios veículos exclusivos para o assunto (CRUZ, 2006, p.9). 

 

O surgimento das ações socioeducativas (o merchandising social), na telenovela 

acontece por volta da década de 90, correspondendo a esse cenário de mudanças 

midiáticas descrito por Cruz. O conteúdo do produto telenovela é, portanto, atualizado, 

sofrendo mediação de institucionalidades, para corresponder ao espírito do tempo em 

que é transmitida, bem como para atender às novas demandas do público anunciante da 

Rede Globo de Televisão. Interesses da própria emissora também fazem parte dessas 

institucionalidades, sendo representado, por exemplo, quando essa constrói sua imagem 

corporativa, ao apoiar-se nas ações socioeducativas presentes na telenovela Viver a Vida 

– e em outros produtos midiáticos nela veiculados –, para construir o seu “Relatório 

2010 de ações sociais”. Neste relatório, a descrição das principais ações socioeducativas 

realizadas pela novela Viver a Vida é a seguinte: “Direito das pessoas com deficiência, 

acessibilidade; prevenção, tratamento e diagnóstico de doenças como anorexia alcoólica 

e câncer; saúde da gestante e do bebê, entre outros” (REDE GLOBO, 2010, p.22). 

 

Martín-Barbero (2009) observa, a partir dos pontos de encontro do consumidor 

midiático com a mensagem televisiva, espaços de mediação que auxiliam, na 

compreensão das releituras que os sujeitos fazem daquilo que recebem. Esses espaços 

de mediação afetam tanto a produção quanto o consumo midiático, e são três: 

cotidianidade familiar, temporalidade social e competência cultural. 

O primeiro espaço de mediação, a cotidianidade familiar diz respeito ao espaço 

doméstico em que ocorre o processo comunicativo, um dos poucos lugares no qual os 

sujeitos se confrontam como pessoas, encontrando possibilidades para manifestar seus 

afetos, ânsias, frustrações e desejos. A cotidianidade familiar faz com que os meios de 

comunicação proponham uma “simulação do contato” (MARTÍN-BARBERO, 2009), 

apresentando a vida privada diante da câmera, dando aos programas um tom coloquial 

com o intuito de simular um clima “familiar”. Esse fato evidencia-se, nas narrativas de 

superação que, ao serem narradas coloquialmente diante das câmeras, estabelecem uma 

relação de aparente diálogo com o espectador em seus lares. Além disso, a 

cotidianidade familiar aparece no conteúdo das falas dos personagens-autores-

narradores, que contam, por exemplo, o papel exercido pela família, no processo de 
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superação, bem como outros aspectos da vida cotidiana que auxiliam na construção de 

uma “familiaridade” com o espectador. 

O segundo espaço de mediação, a temporalidade social, diz respeito ao 

entendimento da lógica dos tempos da mídia: “Cada programa, ou melhor, cada texto 

televisivo remete seu sentido ao cruzamento de gêneros e tempos. [...] Enquanto tempo 

„ocupado‟, cada texto remete à sequência horária daquilo que o antecede e daquilo que o 

segue [...] no mesmo horário”. As narrativas de superação marcavam o final do capítulo 

da telenovela Viver a Vida, sendo que, na versão disponibilizada na internet, podiam ser 

consumidos sem uma temporalidade específica. Os vídeos, na internet, eram atualizados 

conforme a telenovela transmitia seus episódios, não tendo mais atualizações quando 

essa finalizou. 

O terceiro espaço de mediação, a competência cultural, expressa-se por meio 

dos gêneros “que articulam narrativamente as serialidades” dos produtos culturais e 

constituem-se como “mediação fundamental entre as lógicas do sistema produtivo e as 

do sistema de consumo, entre a do formato e a dos modos de ler, dos usos” (MARTÍN-

BARBERO, 209, p.301). Sendo um dos elementos estruturais presentes, na composição 

do discurso, o gênero auxilia para que grupos de espectadores se identifiquem com 

determinado produto midiático, ao mobilizar a competência cultural desses e dar conta 

das diferenças sociais que a atravessam. Martín-Barbero (1997, p.304) defende que o 

gênero melodrama, presente na telenovela, é: 

 

[...] o modo de expressão mais aberto ao modo de viver e sentir da nossa 

gente. [...] Em forma de tango ou telenovela, de cinema mexicano ou 

reportagem policial, o melodrama explora nestas terras um profundo filão de 

nosso imaginário coletivo, e não existe acesso à memória histórica nem 

projeção possível sobre o futuro que não passe pelo imaginário. De que filão 

se trata? Daquele em que se faz visível a matriz cultural que alimenta o 
reconhecimento popular na cultura de massa. 

 

Como aponta Pallotinni (1998), mesmo que o gênero melodramático seja a 

matriz identitária da telenovela, não é possível considerá-la simplesmente como sendo 

melodrama. Trata-se de um produto híbrido, que incorpora elementos dos mais diversos 

gêneros e formatos audiovisuais. 
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3.2. A SUPERAÇÃO COMO AUTOAJUDA 

Conforme Buonanno (2011), nas sociedades contemporâneas, um ethos heroico 

é cultivado em torno de pessoas “normais”, que são reconhecidas por realizarem algum 

ato de sacrifício “inequivocamente inspiradas pela consciência e por escolhas baseadas 

em valores”, ou por adotarem “comportamentos que, ainda que admiráveis e louváveis, 

não são em si heróicos (por exemplo, fazer o próprio trabalho de forma honesta e 

escrupulosa)”. Esses heróis de todos os dias são os sujeitos exaltados pela cultura 

midiática contemporânea, mas que acabam diminuídos, visto que, “como praticamente 

todos são heróis, mesmo que heróis de todos os dias, obviamente ninguém é um herói” 

(BUONANNO, 2011, p.70).  

Os heróis de todos os dias são pessoas que conseguiram reconhecimento 

midiático e que, portanto, fazem parte desse momento histórico no qual a visibilidade é 

um imperativo, mobilizando os sujeitos a participarem de espaços que permitam a 

midiatização e a narrativização de si. Tal dinâmica corresponde ao que Machado da 

Silva (2007, p.31) explica ser o hiperespetáculo: uma lógica cultural que consiste na 

“contemplação de si mesmo em um outro, em princípio, plenamente alcançável, 

semelhante ou igual ao contemplador”. O hiperespetáculo altera, por exemplo, a 

percepção do público para com os famosos: se no passado eram considerados 

“olimpianos” (MORIN, 2011), sujeitos admirados e invejados, colocados num patamar 

inatingível, tratados quase como divindades; hoje, os famosos são: 

 
[...] adorados quanto menos se diferenciarem dos fãs. A identificação deve 

ser total e reversível. Cada qual deve poder se imaginar no lugar da estrela ou 

do objeto da sua admiração e aspirar à condição de famoso. [...] O outro é 

„eu‟ que deu certo graças às circunstâncias. O preço da fama parece estar ao 

alcance de qualquer um (MACHADO DA SILVA, 2007, p.31). 

 

Constituindo suas narrativas autoreferenciais como histórias de vida exemplares, 

os personagens-autores-narradores das narrativas de superação são heróis de todos os 

dias que, devido à proeza de contornarem suas dificuldades e conflitos de uma 

determinada maneira, foram convidados a se colocarem perante as câmeras da Rede 

Globo para serem reconhecidos como “alguém que superou”. O fato de serem pessoas 

“comuns”, com estilos de vida diferentes, intensifica a ideia de que a posição de 

destaque assumida pelos sujeitos enunciadores está acessível a qualquer um que tenha 
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uma história capaz de ser reconhecida pela equipe produtora da telenovela Viver a Vida 

como sendo de superação. 

 A telenovela Viver a Vida, ao dar legitimidade à pessoa “comum” 

transformando-a em “alguém que superou”, constrói um especialista, no assunto, que 

verbaliza sua história de vida como um exemplo a ser seguido pelo outro. Dessa forma, 

as narrativas de superação são identificadas com os “sistemas especialistas”, trazendo 

histórias de vida que exemplificam a conquista da superação. De acordo com Giddens 

(2002), os “sistemas especialistas” concedem, por meio de peritos com conhecimentos 

confiáveis, referenciais de como lidar com diversos aspectos da vida contemporânea: 

“em relação aos alimentos que comemos, aos remédios que tomamos, aos prédios que 

habitamos, às formas de transporte que usamos”, mas também “estendem-se às próprias 

relações sociais e às intimidades do eu” (p.24). 

 Além de “sistemas especialistas”, as narrativas de superação constituem-se 

como um “kit de perfis-padrão” (ROLNIK, 1997), um produto midiático que, destinado 

ao consumo, oferece parâmetros e auxilia os sujeitos na orientação de suas vidas. Trata-

se de um produto que, ironicamente, “dá um fôlego” no contínuo processo 

contemporâneo de produção de subjetividades (que é mobilizado devido a demandas 

externas, como é o caso do acidente que modifica o corpo; ou demandas pessoais, como 

é o caso de insatisfações pela identidade atual). 

 As narrativas podem ser consideradas ações de merchandising social visto que 

concedem visibilidade a sujeitos que são pouco ou que não são representados pela 

mídia, tal como é o caso de pessoas com deficiência física. Conforme explica Martín-

Barbero (1997) num contexto no qual a visibilidade midiática se torna uma estratégia de 

reconhecimento social, a presença ou a invisibilidade nos meios de comunicação auxilia 

a alterar/manter os sentidos de representações e os imaginários que sustentam o poder. 

No caso, as narrativas de superação contribuem para que as vozes silenciadas da 

diferença sejam ouvidas, e simultaneamente colaboram para os sujeitos que tiveram seu 

corpo modificado saiam da condição de “estrangeiros de si” (MORAES, 1998) e, com 

base nos “kits de perfis-padrão” da telenovela Viver a Vida, descubram outra forma de 

lidar com sua identidade. 

 
A categoria estrangeiro constitui-se entre as vítimas de trânsito 

repentinamente transformadas em portadoras de deficiência ou incapacidade 

física. Esta condição determina alterações nas suas identidades, nos papéis 

sociais, até então desempenhados e também nos repertórios, verbal e 
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imagético, dos media. Para quem se transformam numa ausência, num 

silêncio. Desta forma, urge um estudo sobre o processo de desidentificação 

na produção e no “consumo” de imagens, idéias e discursos midiáticos em 

relação aos que de forma repentina, essas pessoas se transformaram em 

fisicamente anômalo e nos quais também não se vêem representadas 

(MORAES, 1998, p.3). 

 

As narrativas de superação são também narrativas de autoajuda. Conforme Illouz 

(2011), a autoajuda é uma narrativa que possui grande aceitação social por corresponder 

a um “esquema cultural profundamente internalizado que organiza a percepção do eu e 

dos outros, à autobiografia e a interação interpessoal” (p.75). No caso, a autora situa que 

as narrativas de autoajuda: 

 
[...] usam os moldes culturais da narrativa religiosa, moldes estes que são 

regressivos e progressistas: regressivos por concernirem a eventos passados 

que, por assim dizer, ainda estão presentes e atuando na vida das pessoas; e 

progressista porque o objetivo da narrativa é estabelecer a redenção 

prospectiva – no caso, a saúde afetiva. Assim, tais narrativas são 

instrumentos muito eficazes para estabelecer a coerência e a continuidade do 

eu e para construir um relato capaz de abarcar várias etapas dos ciclos de vida 

(ILLOUZ, 2011, p.81). 

 

As narrativas de autoajuda, ao mesmo tempo em que propõe um modelo de 

“cura” a um estado de sofrimento, constroem tal estado. Illouz (2011) indica que, nessas 

narrativas, existe uma relação cura-doença que corresponde a formações discursivas 

herdadas do campo da psicologia. Tal relação dialoga com o imaginário performático da 

sociedade contemporânea, na qual – como descrito no subcapítulo 2.3. Estilo de Vida, 

“Gosto” e Trabalho – o sujeito é impelido a tornar-se responsável pelas suas próprias 

conquistas e, movido por uma dinâmica do desempenho, buscar uma felicidade 

“presentificada”. Como observa Freire Filho (2010, p.13), ao investigar o discurso da 

autoajuda contemporâneo: “os indivíduos são instigados a sentirem-se responsáveis não 

só pelo que fazem, mas também pelo que acontece com eles”. Para Illouz (2011, p.81), a 

“narrativa é performativa e, nesse sentido, é mais do que uma história: reorganiza a 

experiência ao narrá-la”, expressando a modificação e o desempenho do sujeito no 

decorrer de sua trajetória de vida. 

Narrativas de autoajuda não apenas estão entrelaçadas com as de sofrimento, 

como delas dependem para serem acionadas. Conforme Illouz (2011, p.80), a “narrativa 

de autoajuda e autorrealização é, intrinsecamente, uma narrativa da memória e da 

lembrança do sofrimento. Ou seja, em seu epicentro encontra-se a injunção de que o 

sujeito exerça sua recordação do sofrimento para se libertar deste”. Sontag (2003, p.83), 
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ao estudar as imagens de sofrimento presente, no imaginário midiático, observa que 

“parece normal para as pessoas esquivarem-se de pensar sobre as provações dos outros, 

mesmo quando os outros são pessoas com quem seria fácil identificar-se”. Para a autora: 

 

A proximidade imaginária do sofrimento infligido aos outros que é 

assegurada pelas imagens sugere um vínculo entre os sofredores distantes – 

vistos em close na tevê – e o espectador privilegiado, um vínculo 

simplesmente falso, mais uma mistificação de nossas verdadeiras relações 

com o poder. Na mesma medida em que sentimos solidariedade, sentimos 
não ser cúmplices daquilo que causou o sofrimento. Nossa solidariedade 

proclama nossa inocência, assim como proclama nossa impotência. 

(SONTAG, 2003, p.85). 

 

Faz sentido, portanto, pensar que a narrativa de autoajuda, ao misturar-se com a 

narrativa de sofrimento para ser acionada, está, de certa forma, contornando essa 

“impotência proclamada” do sujeito, ao mesmo tempo em que reforça um imaginário 

performático que retira a responsabilidade da “dor do outro” (SONTAG, 2003) de quem 

assiste, para repassá-la ao próprio sofredor. As narrativas de superação agem dessa 

forma ao construírem heróis de todos os dias que são capazes de superar, 

independentemente da ação do espectador.  

A narrativa de autoajuda e a narrativa de superação dialogam, de certa maneira, 

com o imaginário do happy end descrito por Morin (2011), no qual o herói simpático 

(um herói que gera simpatia profunda com o espectador, por ser muito parecido com 

este), passa por uma jornada de sofrimento – “vítima do mal, padece até a tortura, moral 

ou física” (p.85) – para alcançar, no final da história, a felicidade prometida: 

Mas existe uma diferença entre o “fim otimista” em favor do sistema social e 

o happy end em favor do indivíduo privado. No happy end privado, a 

eliminação ou o evitar do absurdo, a vontade de salvar os heróis dos perigos 

constituem negativamente uma espécie de segurança social ou de garantia 

contra todos os riscos imaginários, e positivamente, uma valorização 

mitológica da felicidade. [...] Esses dois aspectos – negativo e positivo – 
mostram que o happy end dá uma forma imaginária sintética às aspirações 

vividas que adquirem consistência no Welfare state e na busca da felicidade 

privada (MORIN, 2011, p.90). 

 

A maior diferença das narrativas de superação, para as que buscam o happy end, 

é que, na superação, a felicidade nem sempre é alcançada, porém, ela não deixa de 

existir, no imaginário do autor-narrador-personagem, que não esconde sua disposição de 

persistir em sua busca. É importante notar, de qualquer forma, que tanto a narrativa de 

autoajuda, como a de superação ou a de happy end, possuem representações que situam 

o sujeito perante classificações hierárquicas de um bem-estar: 
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[...] o capitalismo nos tornou completamente roussenianos, não apenas no 

sentido de os campos afetivos de ação terem levado a identidade a ser 

publicamente exposta e publicamente narrada, não apenas no sentido de que 

os sentimentos terem se tornado instrumentos de classificação social, mas 

também no sentido de que hoje existem novas hierarquias de bem-estar 

afetivo, entendido como a capacidade de alcançar formas social e 

historicamente situadas de felicidade e bem-estar (ILLOUZ, 2011, p.105-

106). 

 

 De acordo com Illouz (2011, p.82), a narrativa de autoajuda – no nosso caso, a 

narrativa de superação –, enquanto biografia terapêutica, “sistema especialista” e “kit de 

perfis-padrão”, torna-se uma mercadoria quase ideal visto o pouco investimento 

econômico necessário para a sua produção, necessitando apenas que um sujeito aceite 

expor-se diante de uma câmera e relatar a sua vida. Essas narrativas se inserem como 

mercadorias que disputam atenção e estimulam o consumo dentro de um “campo 

afetivo”, no qual vários agentes sociais (tais como meios de comunicação, grupos de 

especialistas, empresas farmacêuticas, etc) disputam entre si a definição do que seria 

autorrealização, a felicidade e/ou a superação. A Rede Globo, inserindo-se nesse campo, 

sugere a sua versão de superação conforme a proposta de merchandising social 

desenvolvida no conjunto da telenovela Viver a Vida. As narrativas de superação apenas 

representam uma parte dessa proposta, sem deixar de ter as particularidades aqui 

descritas, bem como certa independência, pelo fato de poderem ser consumidos de 

forma autônoma, através do site Portal da Superação. 

 

3.3. O GÊNERO AUTO-INFORME-CONFISSÃO 

Bakhtin (2003, p.130), no seu livro Estética da criação verbal, aborda o gênero 

narrativo chamado auto-informe-confissão, descrevendo que este “só se integra [...] 

aquilo que eu mesmo posso dizer de mim mesmo (no essencial e não de fato, é claro)”. 

Trata-se de um gênero que “é imanente à consciência moral atuante”, e que “não lhe 

ultrapassa os limites essenciais”. Nesse gênero, o enunciado é direcionado ao outro que 

vem a ser necessário como juiz, julgando o autor da história como esse julga a si 

mesmo. Trata-se de um tipo de narrativa que constrói a identidade do personagem de 

forma aberta, não sólida, consciente de possíveis alterações: 

 
Nenhum reflexo sobre mim mesmo pode me concluir integralmente, pois, 

sendo imanente à minha consciência responsável e única, torna-se fator de 
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sentido e valor do desenvolvimento ulterior dessa consciência, minha própria 

palavra sobre mim mesmo não pode ser essencialmente a última palavra, a 

que me conclui; para mim, minha palavra é um ato, e este só vive no 

acontecimento singular e único da existência, é por isso que nenhum ato pode 

dar acabamento à própria vida, pois ele a vincula à infinitude aberta do 

acontecimento da existência (BAKHTIN, 2003, p.131-132). 

 

Mesmo que tal gênero estabeleça um diálogo com as narrativas religiosas ao 

apresentar, muitas vezes, a necessidade de perdão e redenção, e ao estabelecer uma 

súplica para fora de si, para um Deus ou outro enunciatário, esse gênero, na 

contemporaneidade, mantém um diálogo com o novo modo como os sujeitos passaram a 

se relacionar com a sua própria intimidade – a espetacularização de si mesmo, no qual 

passa-se a necessitar do olhar do outro para confirmar a sua própria existência, dando 

origem ao que Sibilia (2008) denominou “extimidade”: 

 
Em meio aos vertiginosos processos de globalização dos mercados em uma 

sociedade altamente midiatizada, fascinada pela incitação à visibilidade e 

pelo império das celebridades, percebe-se um deslocamento daquela 

subjetividade "interiorizada" em direção a novas formas de autoconstrução. 
No esforço de compreender estes fenômenos, alguns ensaístas aludem à 

sociabilidade líquida ou à cultura somática do nosso tempo, onde aparece um 

tipo de eu mais epidérmico e flexível, que se exibe na superfície da pele e das 

telas. Referem-se também às personalidades alterdirigidas e não mais 

introdirigidas, construções de si orientadas para o olhar alheio ou 

"exteriorizadas", não mais introspectivas ou intimistas (SIBILIA, 2008, p.23). 

 

O gênero auto-informe-confissão apresenta-se também, nas narrativas de 

superação, revelando um sujeito que se mostra para o outro, estabelecendo uma relação 

de “extimidade”. Porém, nessas mesmas histórias de vida, apenas alguns personagens-

autores-narradores mantém diálogo com as narrativas religiosas ao comentar sobre a 

importância de Deus no seu processo de superação. Mesmo nessa situação, a confissão 

não se direciona a Deus, e sim ao público espectador das narrativas de superação, um 

grupo de sujeitos desconhecidos, capazes de julgar o enunciador e de fato reconhecê-lo 

como alguém que alcançou a superação.  

 

 

3.4. O GÊNERO AUTOBIOGRAFIA: NARRATIVA, TEMPO E MEMÓRIA 

Segundo Leonor Arfuch (2010, p.36), a narração da própria vida como forma de 

expressar a interioridade e afirmar-se como um “eu” é um fato recente na história da 

humanidade, correspondendo a mudanças profundas que ocorreram na sociedade por 
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volta do século XVII, quando, ante “a tensão entre a indagação do mundo privado, à luz 

da incipiente consciência histórica moderna, vivida como inquietude da temporalidade, 

e sua relação com o novo espaço social”, originaram-se os gêneros literários 

autobiográficos. Desde esse momento, a produção de obras autobiográficas nunca 

cessou, resultando em diversas variantes literárias e midiáticas no decorrer das épocas. 

Na contemporaneidade, com as mudanças socioculturais que ocorreram, em 

parte, propiciadas pelo avanço tecnológico dos meios de comunicação, pessoa “comum” 

tornou-se a grande protagonista da mídia, expressando a sua intimidade perante um 

público de desconhecidos, por meio da internet e/ou de programas “neopopulistas” 

(FREIRE FILHO, 2007) tais como programas de auditório, reality shows, etc. As 

histórias autobiográficas passaram a ocupar um importante papel nessa “complexa 

trama de intersubjetividades” (ARFUCH, 2010, p.37), auxiliando o indivíduo a 

constituir-se como “sujeito na linguagem” e a estruturar a “própria vida como um 

relato”, por meio de “narrativas do eu” (SIBILIA, 2008, p.33); e, ao mesmo tempo, 

oferecendo uma diversidade de referenciais identitários para os leitores, espectadores, 

consumidores dos meios de comunicação.  

Para Bakhtin (2003, p.139), a autobiografia é um gênero narrativo que possui 

como principal valor artístico o biográfico, que “pode organizar não só a narração sobre 

a vida do outro, mas também o vivenciamento da própria vida e a narração sobre a 

minha própria vida, pode ser forma de conscientização, visão e enunciação da minha 

própria vida”. Na autobiografia, o narrador constrói o seu universo narrativo a partir do 

seu ponto de vista, retratando a si mesmo como personagem e realizando o exercício da 

alteridade ao apresentar a imagem que possui dos outros na sua história: 

 

Ao narrar sobre minha vida cujas personagens são os outros para mim, passo 

a passo eu me entrelaço em sua estrutura formal da vida [...], coloco-me na 

condição de personagem, abranjo a mim mesmo com minha narração; as 

formas de percepção axiológica dos outros se transferem para mim onde sou 

solidário com eles. É assim que o narrador se torna personagem (BAKHTIN, 

2003, p.141).  

 

Ao narrar-se como personagem, o sujeito seleciona episódios da sua vida e os 

marcam no tempo. Para Ricoeur (1994, p.15), “o tempo torna-se tempo humano na 

medida em que está articulado de modo narrativo; em compensação, a narrativa é 

significativa na medida em que esboça os traços da experiência temporal”. Ao 

selecionar episódios presentes, na memória, e organizá-los, não necessariamente em 
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ordem histórica, a narrativa autobiográfica possibilita ao enunciador contar uma história 

coerente sobre aquilo que se viveu:  

 

Quanto à veracidade das lembranças, elas são verdadeiras como as quimeras. 

Tudo é verdadeiro nesse monstro: o peito é de um leão, o ventre de uma 

cabra e as asas, de uma águia. Entretanto, o animal mítico não existe na 

realidade. Existe em uma representação que o locutor faz para si mesmo do 

real e partilha com seus parceiros de cultura. (CYRULNIK, 2005, p.98). 

 

De acordo com Bruner (2008), a capacidade de organizar as memórias num 

formato narrativo é uma tendência natural da mente humana. Conforme o autor, todo 

ser humano, mesmo na idade pré-verbal, tem a capacidade de vivenciar e analisar o 

mundo em termos de intenções, compreendendo os significados emocionais produzidos 

ao seu redor. Com o domínio verbal, o sujeito não apenas organiza, em sua memória, 

suas histórias vividas de forma narrativa, como utiliza-se do formato narrativo para 

elaborar histórias contadas que o auxiliam na reorganização da sua memória e na 

formulação da sua identidade pessoal e social. 

 
A criança aprende a representar um papel no “drama” quotidiano da família, 

antes de existir qualquer pedido de conto, de justificação ou de desculpa. O 

que é permitido ou não, o que produz ou não resultados – aprende-se, 

primeiro, na ação. A transformação de semelhante conhecimento ativo em 

linguagem só vem depois, e como já sabemos a partir da discussão anterior, a 

criança é linguisticamente sensível a esses “alvos referenciais”, recheados de 

ação (BRUNER, 2008, p.107). 

 

Para Stern (2007, p.45), cada ato narrativo “é uma experiência do agora, ainda 

que se refira a um momento presente que ocorreu no passado. Temos expectativas em 

relação ao futuro, mas elas, também, estão sendo experimentadas agora. O mesmo vale 

para fantasias, sonhos e revisões pós-fato”. As narrativas, portanto, registram o 

momento em que ocorre a enunciação, trazendo um conjunto de memórias e 

imaginários que dizem respeito à situação e aos conflitos vivenciados pelo sujeito até 

aquela ocasião. Cada “narrativa do eu” que um sujeito produz 

 
[...] se constitui por uma sequência de retificações aplicadas a narrativas 

anteriores, da mesma forma como a história de um povo, de uma 

coletividade, de uma instituição procede da sequência das correções que cada 

novo historiador traz às descrições e às explicações de seus predecessores 

(RICOEUR, 1997, 426). 

 

As histórias que são vividas pelos sujeitos, e as histórias que são contadas 

posteriormente por esses, possuem elementos em comum na sua estrutura narrativa. 
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Segundo Stern (2007), o primeiro elemento diz respeito à necessidade de haver algum 

motivo para que a história se estruture e/ou para que o sujeito torne-se consciente da 

história como sendo vivida. Stern (2007, p.78) comenta que o motivo pode ser: “uma 

novidade, algo inesperado, um problema, um conflito ou algum tipo de aflição ou 

aborrecimento que requer uma solução. Não pode ser simplesmente uma lista de 

acontecimentos”. No caso das narrativas de superação, trata-se do convite para narrar-se 

diante da câmera que incita a construção de uma história, bem como diz respeito ao 

trauma corporal em torno do qual a “narrativa do eu” é contada. O segundo elemento 

comum é que tanto as histórias vividas quanto as contadas são estruturadas em torno de 

um enredo, que constrói a coesão entre os dados da narrativa. Esse enredo, nas 

narrativas de superação, diz respeito à trajetória do sujeito, relacionando-a aos contextos 

e as caracterizações que formulam os contornos específicos da história narrada. O 

terceiro elemento comum revela que todas as narrativas precisam ter uma linha de 

tensão dramática que as direcione para frente, desde a sua apresentação, passando pela 

crise, até alcançar a solução (STERN, 2007). Essa linha amarra a história 

temporalmente, situando as dificuldades e os conflitos existentes, bem como as 

mudanças na identidade dos personagens. 

Nas histórias de superação, a situação de crise provocada pelo trauma corporal 

possui um importante papel, na construção e na organização da identidade do sujeito, 

visto que, para Dubar (2009, p.255), é na crise que o sujeito revela a si mesmo, quando 

é obrigado “a refletir, a mudar, para „libertar-se‟ e se inventar a si mesmo, com os 

outros”. O trauma, conforme Cyrulnik (2004, p.130), “inscreve-se na memória com uma 

precisão espantosa”, sendo que “é o contexto do trauma que é nebuloso, portanto 

suscetível de interpretações projetivas”. Cyrulnik (2005, p.99), quando analisa o papel 

das narrativas como forma de superar traumas que geram sofrimento, atenta para 

momentos que podem transformar o ocorrido em “um desespero ou uma glória”, tais 

como o processo de interpretação do fato traumático e a transformação desse 

acontecimento em representação. Por meio da narração, o sujeito inicia o seu processo 

de resiliência, reordenando os fragmentos da sua memória e construindo encadeamentos 

lógicos e temporais que lhe possibilitam estabelecer uma coerência ao acontecimento. 

Nesse processo, faz-se presente o enunciatário, que é o coautor da sua narrativa e que o 

auxilia no processo de superação. 
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Um ferimento, mesmo que horrível, pode constituir um momento sagrado, 

uma vez que se torna o instante da metamorfose, da varinha mágica, da 

vassourada da bruxa que faz com que, a partir de então, haja um antes e um 

depois. O banal desaparece depois que se conhece o extremo. Já não há 

“história profana, só há uma história santa; ou, se quisermos, como as 

sociedades chamadas „arcaicas‟, transforma [-se] continuamente a história em 

categorias míticas”. Esses relatos fabulosos falam da condição humana. 

Colocam em imagem nossa maneira de senti-la (CYRULNIK, 2004, p.133). 

 

No caso das narrativas de superação, a história contada diz respeito ao momento 

presente vivenciado pelo enunciador durante o ato da enunciação. Trata-se de uma 

situação na qual o enunciador possui um determinado repertório de histórias vividas e 

lida com conflitos que impulsionam o seu imaginário de futuro em determinada direção. 

Por se tratar de um registro desse momento presente, muitos enunciados trazem à tona 

histórias em que a superação ainda não havia sido alçada. Esse é o caso, por exemplo, 

dos vídeos de José Augusto Afonso e de Renata Monnier, que segundo Baccega et al 

(2011, p.366), são “representativas da categoria „disforia associada à esperança de 

superação‟, posto que a superação se instaura como incompletude, como algo a ser 

alcançado em um futuro incerto e dependente de elemento „mágico‟ de transformação”. 

As narrativas de superação possuem semelhança estrutural com os contos de 

magia russos estudados por Propp (2010). O autor percebeu que, nesses contos, havia 

uma recorrência de funções narrativas que eram desempenhadas pelos personagens 

independente das suas caracterizações. Tanto os contos de magia russos, quanto as 

narrativas de superação, contam a trajetória de um personagem “herói” que, após ter a 

normalidade de sua vida afetada por um dano infringido pelo personagem “antagonista”, 

parte para uma jornada em busca de restituir aquilo que lhe foi perdido ou visando 

alcançar novos ganhos. A finalização dessa jornada só se torna possível graças à ajuda 

dos personagens “auxiliares” e do personagem “doador” (que entrega o “meio ou 

auxílio mágico” para o herói, instrumento que o transformará, possibilitando conquistas 

na sua história). A semantização que as narrativas de superação formulam, porém, nem 

sempre diz respeito à construção da figura do herói. Como observado por Baccega et al 

(2011, p.366), existem níveis diferentes de semantização dentro das narrativas de 

superação, no qual revela-se: a) uma “disforia associada à esperança de superação”, b) a 

superação como “volta ao estado de normalidade”, c) e a “consagração do herói”. 

Cyrulnik (2005, p.42) auxilia na compreensão desses diferentes níveis de semantização 

quando comenta que: 
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Compartilhar uma infelicidade é sofrer uma segunda vez, a menos que 

participar da narrativa de um desastre não seja exatamente compartilhá-la. 

Porque a escolha das palavras, a organização das lembranças, a pesquisa 

estética provocam o domínio das emoções e o remanejamento da imagem que 

fazemos daquilo que nos aconteceu. 

 

As narrativas de superação revelam um diálogo estreito com o espírito do seu 

tempo, ao assumirem-se como uma narrativa transmidiática que é disponibilizada em 

duas plataformas diferentes (a televisão e a internet). Segundo Jenkins (2008), uma 

narrativa transmidiática é aquela que se desenrola através de múltiplos suportes 

midiáticos, sendo que cada novo texto contribui de maneira distinta para a construção 

do todo da narrativa. Dentre as diretrizes que regem esses múltiplos fluxos narrativos, 

tem-se que os materiais disponibilizados em outras plataformas não devem replicar o 

mesmo material, mas sim complementar, sendo que todo conteúdo extra deve operar 

como um adendo à narrativa principal.  

No caso das histórias de superação, a narrativa principal é a própria telenovela 

Viver a Vida, na qual os vídeos em versão reduzida fazem parte, compondo o 

imaginário desse produto midiático. Porém, ao serem desvinculadas do capítulo da 

telenovela e assumidas pelo site Portal da Superação, a versão reduzida das narrativas 

de superação tem o seu sentido ampliado quando disponibilizadas junto às suas versões 

estendidas, que trazem informações que foram suprimidas no processo de edição para a 

TV. Essa ampliação de sentido complementa a própria narrativa da telenovela, 

construindo, assim, o seu caráter transmidiático. 

 

 

4. A ANÁLISE DE DISCURSO E A LINGUAGEM AUDIOVISUAL 

 

4.1. ANÁLISE DO DISCURSO DE LINHA FRANCESA: PRINCIPAIS CONCEITOS 

TRABALHADOS 

Ao investigar a articulação da enunciação com um determinado lugar social, a 

análise do discurso torna possível compreender a produção social de sentidos e a 

constituição do sujeito, na linguagem, trazendo à tona “fios ideológicos” que “servem 

de trama a todas as relações sociais em todos os domínios” (BAKHTIN, 1999, p.41). A 
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produção social de sentido estabelece diálogo com as condições de produção do 

discurso, que dizem respeito ao contexto histórico-social no qual se estabelece a 

situação imediata da interação comunicacional. 

As condições de produção revelam, no enunciado, o modo como o enunciador 

imagina o enunciatário, possibilitando observar, no caso das narrativas de superação, 

uma aproximação com as reflexões que Benjamin (1994, p.180) faz sobre a câmera 

filmadora: 

[...] a estranheza do intérprete diante do aparelho, segundo a descrição de 

Pirandello, é da mesma espécie que a estranheza do homem, no período 

romântico, diante de sua imagem no espelho [...] Hoje, essa imagem 

especular se torna destacável e transportável. Transportável para onde? Para 

um lugar em que ela possa ser vista pela massa. Naturalmente, o intérprete 

tem plena consciência desse fato, em todos os momentos. Ele sabe, quando 
está diante da câmara, que sua relação é em última instância com a massa. É 

ela que vai controlá-lo. 

 

No caso, os sujeitos das histórias de superação narram para o público da 

telenovela Viver a Vida, revelando, nas especificidades do seu discurso, maneiras 

diferentes de construir a imagem dos enunciatários e com essas manter relações. O 

discurso, quando observado a partir das condições de produção, também revela as 

estratégias utilizadas pelo enunciador para construir a sua própria imagem e o seu lugar 

de fala: 

 

[...] podemos dizer que o lugar a partir do qual fala o sujeito é constitutivo do 

que ele diz. Assim, se o sujeito fala a partir do lugar de professor, suas 

palavras significam de modo diferente do que se falasse do lugar do aluno. 

[...] Como nossa sociedade é constituída por relações hierarquizadas, são 

relações de força, sustentadas no poder desses diferentes lugares, que se 

fazem valer na “comunicação” (ORLANDI, 2010, p.39). 

 

No caso das narrativas de superação, é possível pensar, de certa forma, que o 

enunciador das narrativas (aqui caracterizado não apenas pela Rede Globo ou pela 

telenovela, mas principalmente pelos personagens-autores-narradores) fala a partir do 

lugar legitimado pela própria Rede Globo como sendo destinado àqueles que 

alcançaram a superação. Na individualidade de cada narrativa de superação, porém, 

tem-se um depoente que, no seu próprio discurso, constrói uma imagem de si que o 

diferencia dos outros. Isso ocorre, como aponta Maingueneau (1997a, p.45-46), pelo 

fato de o sujeito das narrativas de superação não desempenhar um papel visando 

produzir efeitos sobre seu enunciatário, mas sim, que “esses efeitos são impostos, não 

pelo sujeito, mas pela formação discursiva”, ou seja, os efeitos “se impõem àquele que, 
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no seu interior, ocupa um lugar de enunciação, fazendo parte integrante da formação 

discursiva”. 

Para Maingueneau (1997b, p.51), as formações discursivas dizem respeito a um 

conjunto de “enunciados identificáveis por seguirem um mesmo sistema de regras, 

historicamente determinadas” que materializam uma formação ideológica e que se 

tornam a matéria-prima da qual o homem se apropria, numa dada formação social, para 

elaborar seus discursos. As formações discursivas partem do princípio que, para “uma 

sociedade, uma localização, um momento definido, só uma parte do dizível é acessível, 

que esse dizível forma sistema e delimita uma identidade” (MAINGUENEAU, 1997b, 

p.52). Dessa forma, o locutor, ao falar e ativar em seus destinatários certa representação 

de si mesmo, assim o faz dentro dos limites estabelecidos pela própria formação 

discursiva: “o simples fato de um texto pertencer a um gênero de discurso ou a certo 

posicionamento ideológico induz expectativas em matéria de ethos” 

(MAINGUENEAU, 2008, p.60). 

O ethos, para Maingueneau (1997a, p.46), diz respeito ao “o que é dito e o tom 

que é dito”, bem como ao “caráter” e a “corporalidade” que são associados a esse tom. 

O caráter relaciona-se aos traços psicológicos atribuídos ao enunciador, de forma 

espontânea, pelo receptor, em razão da maneira de dizer. Já a corporalidade está 

relacionada à “representação do corpo do enunciador da formação discursiva. Corpo que 

não é oferecido ao olhar, que não é uma presença plena, mas uma espécie de fantasma 

induzido pelo destinatário como correlato de sua leitura” (MAINGUENEAU, 1997a, 

p.47). Por se tratar de uma narrativa audiovisual, o ethos das narrativas de superação é 

formulado em conjunto a outros elementos linguísticos, tais como: enquadramentos e 

movimentos de câmera, código cromático, trilha sonora, montagem, linguagem 

corporal, fotos e textos. 

Na construção do discurso, “o que não é dito, o que é silenciado constitui 

igualmente o sentido do que é dito. As palavras se acompanham de silêncio e são elas 

mesmas atravessadas de silêncio” (ORLANDI, 2010, p.84-85). O silêncio é produtor de 

significado, visto que, na construção do discurso o enunciador sempre possui a 

capacidade de, consciente ou inconscientemente, decidir aquilo que será revelado e 

aquilo que será ocultado. Conforme Orlandi (2010), “entre o dizer e o não dizer 

desenrola-se todo um espaço de interpretação no qual o sujeito se move” (p.85), sendo, 

portanto, não apenas os silêncios significativos, mas também os pressupostos e os 
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subentendidos presentes no discurso, no confronto do enunciador com o contexto da 

enunciação. 

 

Ao dizer, o sujeito significa em condições determinadas, impelido, de um 

lado, pela língua e, de outro, pelo mundo, pela sua experiência, por fatos que 
reclamam sentidos, e também por sua memória discursiva, por um 

saber/poder/dever dizer, em que os fatos fazem sentido por se inscreverem 

em formações discursivas que representam no discurso as injunções 

ideológicas (ORLANDI, 2010, p.53). 

 

Conforme Pêcheux e Fuchs (1997), os seres humanos, ao construírem seus 

discursos, assim o fazem com base nos discursos elaborados pelos outros no passado, 

estabelecendo relações de interdiscursividade. Essa interdiscursividade só se torna 

possível graças a dois esquecimentos realizados pelos sujeitos da comunicação: 

 

[...] no esquecimento um, o sujeito tem a ilusão de que é o criador absoluto 

do seu discurso, a origem do sentido, apagando tudo que remeta ao exterior 

de sua formação discursiva; no esquecimento dois, o sujeito tem a ilusão de 

que tudo que ele diz tem apenas um significado que será captado pelo seu 

interlocutor. Há o esquecimento de que o discurso caracteriza-se pela 

retomada do já dito, tendo o sujeito a ilusão de que sabe e controla tudo o que 

diz (Pêcheux e Fuchs, 1997, p.168-169).  

 

Dessa forma, os sujeitos utilizam-se de palavras, de textos (o intertexto) e de 

outros discursos (o interdiscurso), aprendidos no passado, para a elaboração de novos 

discursos que são parte reprodução parte construção de novos sentidos. Esse processo 

reflete e refrata formações ideológicas que, segundo Maingueneau (1997, p.51) incluem 

“uma ou várias formações discursivas interligadas que determinam o que pode e deve 

ser dito [...] a partir de uma dada posição numa determinada conjuntura”, e dizem 

respeito à visão de mundo de uma classe social. Ao construir seu discurso, o sujeito 

expressa, tanto na forma como no conteúdo, a sua posição ideológica, reproduzindo, 

negociando e/ou resistindo às ideologias hegemônicas presentes na sociedade naquele 

momento. 

Fiorin (2006) comenta que as formações discursivas são formadas por temas e 

figuras que materializam uma determinada visão de mundo, uma determinada formação 

ideológica. Esses temas e figuras constituem os modos de explicar os fatos da sociedade 

numa dada época e são elementos semânticos que possibilitam a concretização do 

sentido. 
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O tema designa “um elemento não-presente, no mundo natural, mas que exerce o 

papel de categoria ordenadora dos fatos observáveis” (p.24), tais como amor, alegria, 

paixão, liberdade; e a figura “remete a um elemento do mundo natural: casa, mesa, 

mulher, rosa, etc” (idem). Esses dois elementos semânticos estão presentes tanto no 

discurso figurativo quanto no não figurativo, havendo apenas uma questão de 

predominância que delineia cada um desses discursos: “Nos textos não figurativos, a 

ideologia manifesta-se, com toda a clareza, no nível dos temas. Nos textos figurativos, 

essa manifestação ocorre na relação temas-figuras” (FIORIN, 2006, p.25).  

Nas narrativas analisadas, nesta dissertação, o tema superação é construído a 

partir de um texto figurativo, que expressa por meio das figuras dos personagens e das 

suas ações, temas-figuras que colaboram para a significação da superação. 

 

 

4.2. ANÁLISE AUDIOVISUAL 

Conforme Vanoye e Goliot-Lété (1994, p.13), nas sociedades contemporâneas 

estamos cercados de tantas imagens que “nos esquecemos de que são o produto de 

múltiplas manipulações, complexas, às vezes muito elaboradas”. O espectador observa 

os sentidos produzidos por obras audiovisuais, geralmente sem perceber a articulação de 

diversas linguagens distintas no seu interior. Essas linguagens – que incluem, por 

exemplo, os enquadramentos de câmera, os cortes, a trilha sonora, a linguagem oral e 

escrita, as imagens, as cores, as expressões faciais e as gestualidades – atuam quase 

sempre em convergência, realçando os discursos e produzindo efeitos de sentido. 

De acordo com Leone (2005, p.25), a obra audiovisual é realizada a partir de um 

processo de montagem, no qual o autor constrói a ordenação e o acabamento final da 

narrativa: 

Entendendo-se a montagem como uma modalidade fundamental para a 

narrativa, ela estabelecerá uma interdependência de todas as expressões ao 

agir, através do corte, como transformadora das materialidades. Nessa 

perspectiva, o corte parece ser o fator que trabalhará o material fotográfico, 

como também o ordenamento do material sonoro, moldando relações e 

associações que integrarão a narrativa segundo as concatenizações lógicas. 

 

Decompor essa montagem, evidenciando os elementos constitutivos da 

mensagem, é o primeiro processo da análise audiovisual. Conforme Vanoye e Goliot-

Lété (1994, p.14), essa etapa é seguida pelo estabelecer de elos entre esses elementos 
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isolados, buscando “compreender como eles se associam e se tornam cúmplices” 

fazendo “surgir um todo significante” (p.15). Ao desmontar e remontar um produto 

midiático, torna-se possível compreender o seu modo de funcionamento, bem como a 

maneira que ocorre a produção de sentido. Na desconstrução de um produto 

audiovisual, Mitraud (2012, p.64) sugere que se observe: “1) planos, incidência angular; 

2) movimentos de câmera, no campo, atores; 3) passagem de um plano para outro, 4) 

trilha sonora; 5) relação sons/imagens”. 

A inserção de fotografias, nas narrativas de superação em formato reduzido, traz 

diferentes significados que correspondem ao ponto de vista ideológico da produção da 

telenovela, que as escolheu como representativas das histórias de vida narradas. Sobre 

as fotografias, Barthes (1984, p.129) comenta que: 

 

Embora haja aparente liberdade para relatar os acontecimentos mais 

relevantes da vida, quando associado a uma foto, o acontecimento torna-se 

mais “palpável”, mais evidente e real, ou ainda, mais próximo de quem lê 

[...]. “toda fotografia é um certificado de presença. Esse certificado é o gene 
novo que sua invenção introduziu na família das imagens”.  

 

A fotografia é um resquício do passado que possui em si uma determinada 

fração da realidade. Seu registro visual “reúne um inventário de informações acerca 

daquele preciso fragmento de espaço/tempo retratado” (KOSSOY, 2001, P.38) 

A interação das imagens técnicas com as imagens mentais resulta, segundo 

Kossoy (2007, p.20-21), em um “processo de criação/construção de realidades – e de 

ficções”. Por meio da fotografia ocorre o nosso diálogo com o passado: “O registro fixa 

o fato, atravessa os tempos, perpetua a lembrança, preserva a memória, transporta , 

perpetua a memória, transporta ilusoriamente o passado, ou uma idéia dele: tempo da 

representação, segunda realidade”.  

 

 

4.3. AS NARRATIVAS DE SUPERAÇÃO E A ESTÉTICA DOCUMENTAL 

A telenovela pré-1968 é classificada como uma fase “fantasia”, que trazia 

temáticas predominantemente calcadas, na ficção, “com histórias de sheiks, príncipes e 

contos de fadas. A partir da saída de Magadan, as telenovelas passaram a abordar um 

conteúdo mais „realista‟ absorvendo representações do cotidiano do Brasil” (SANTOS, 

2008, p.3). Dessa forma, tem início a uma época em que a telenovela, como obra de 
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ficção, começa a buscar referências e a representar o “mundo real”, o mundo não-

ficcional. Era comum, por exemplo, até aproximadamente o início dos anos 90, que 

telenovelas trouxessem, nos créditos finais, a seguinte advertência: “esta é uma obra de 

pura ficção, qualquer semelhança com lugares, fatos e pessoas conhecidas terá sido 

mera coincidência” (idem). A telenovela passa a representar o cotidiano em sua 

narrativa, emanando realidade por meio dos personagens, cenários, figurinos, linguagem 

audiovisual, etc. 

 

Há, pois, o hábito cotidiano de assistir à telenovela e um cotidiano dentro da 

telenovela que simula um paralelismo entre rotinas: a da realidade concreta e 

a da realidade representada das personagens, no que diz respeito à sua 

atividade diária em cada capítulo da série, aos temas escolhidos pelos autores 

para suas histórias e aos temas que circulam no curso do desenvolvimento da 
trama e sustentam as falas dessas personagens no cotidiano das suas vidas 

ficcionais. 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 a 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). 

 

Manoel Carlos, o autor da telenovela Viver a Vida (2009-2010), “é reconhecido 

como o teledramaturgo que mais retrata o cotidiano brasileiro nas suas obras” 

(NICOLOSI, 2009, p.26), sendo informalmente chamado como “cronista do cotidiano”. 

A busca por construir narrativas que aproximassem da realidade tornou-se uma marca 

comum em sua vasta obra de telenovelas, tais como História de Amor (1995-1996), 

Mulheres Apaixonadas (2003) e Páginas da Vida (2006-2007). Conforme Nicolosi 

(2009, p.92), Manoel Carlos “privilegia várias histórias simultâneas que, como uma 

rede, entrecruzam-se ao longo da telenovela, reproduzindo situações bem banais, como 

ir ao supermercado, à escola, ao trabalho, à praia, etc”, que servem como plano de fundo 

para apresentar o cenário narrativo de conflitos e problemas sociais que o autor aborda 

via ações socioeducativas (o merchandising social). Nas suas obras, torna-se comum a 

utilização da estética documental como forma de amplificar a veracidade da trama, 

principalmente no que se refere ao desenvolvimento das ações socioeducativas 

promovidas pela telenovela. 

Para compreender como a estética documental atua dentro da novela, devemos 

refletir sobre as relações existentes entre as narrativas de ficção e as que pretendem 

representar a realidade. Trata-se de uma discussão presente nos estudos que propõe 

comparar a narrativa da ficção e da história (BACCEGA, 2006; BARTHES, 2004) e 
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também nos estudos que investigam os filmes documentários relacionando-os com 

filmes de ficção (ODIN, 2012; SANTOS, 2008, RAMOS, 2008). Em tais debates, 

observa-se que o discurso da história e o filme documentário possuem legitimidade e 

“efeito de realidade” (BARTHES, 2004) graças às convenções sociais que foram 

estabelecidas historicamente nos processos de comunicação. Ambos, mesmo quando 

propõem a representação de um acontecimento “real”, possuem um caráter ficcional 

quando produzidos. São discursos que passam por edições/alterações, sofrendo 

ocultamentos que se ajustam, por exemplo, ao ponto de vista ideológico do enunciador. 

Para Barthes (2004, p.163), o “real” não existe na narrativa de ficção, construída 

 

por definição, sobre um modelo que, nas grandes linhas, outras injunções não 

tem senão as do inteligível; mas esse mesmo “real” passa a ser a referência 
essencial da narrativa histórica, que pretende relatar “aquilo que se passou 

realmente”: que importa, então, a infuncionalidade de um pormenor, desde 

que denote “aquilo que se deu”; o “real concreto” torna-se justificativa 

suficiente do dizer. (...) O “real” é reputado bastar-se a si mesmo, que é 

bastante forte para desmentir qualquer idéia de “função”, que sua enunciação 

não precisa ser integrada numa estrutura e que o “ter estado presente” das 

coisas é um princípio suficiente da palavra. 

 

O discurso da ficção, para Baccega (2006, p.5), diferencia-se do discurso da 

história por meio da consciência estética. Conforme a autora: “Se não se leva em 

consideração a consciência estética, o indivíduo/sujeito fará história e não romance”. O 

mesmo pode ser pensado sobre os filmes de ficção e dos filmes de documentário, visto 

que um se diferencia do outro por comparação, possuindo traços estruturais recorrentes 

e características singulares que lhes são estáveis (RAMOS, 2008). “Domínios de 

origem” estabelecem regras e configuram, de forma distinta, os sentidos dos signos que 

são empregados na ficção e nos discursos que pretendem retratar a realidade 

(BACCEGA, 2006). Trata-se de concepções diferentes no que se refere a um 

determinado modo de ver e entender a sociedade. 

Mesmo que nenhum desses discursos seja, de fato, capaz de reproduzir um 

acontecimento tal como aconteceu, ambos podem ser considerados, de certa maneira, 

uma simulação da realidade estabelecida por um contrato comunicacional 

(CHARAUDEAU, 2009) que afirma verossimilhança. O contrato comunicacional, tal 

como foi apresentado, no subcapítulo 3.1, compreende a mediação das ritualidades 

estabelecidas entre produtores e consumidores midiáticos, no decorrer de um longo 

período de relação. 
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Enquanto o discurso da história possui prestigio para dizer “aconteceu”, o 

discurso da ficção, por exemplo, busca o “jogo de possibilidades; ela não busca o „efeito 

de real‟, ela é o „outro real‟” (BACCEGA, 2006, p.13). Barthes (2004) observa, porém, 

na ficção, a existência de elementos discursivos cujo principal propósito é o de 

aproximar a história ficcional da realidade, elementos que conferem à ficção uma 

atmosfera que pode ser comparada à frase consagrada pelo cinema: “baseado em fatos 

reais”. Tais elementos presentes na telenovela, auxiliam para que esta cumpra o seu 

propósito de simular a vida cotidiana, tornando-se “um simulacro de realidade, uma 

ficcionalização da realidade e uma realização da ficção” (PALLOTTINI, 1998, p.67).  

Odin (2012) contribui para a compreensão dessas fronteiras estabelecidas entre o 

filme de documentário e o filme de ficção, quando propõe pensar o produto midiático 

por meio da “imagem que o leitor faz do Enunciador” (p.14). Tal sugestão dialoga com 

o conceito de “contrato comunicacional” (CHARAUDEAU, 2009), sendo que, para 

Odin, todo filme pode ser entendido a partir de uma leitura documentarizante “capaz de 

tratar todo filme como documento” (p.13), em contraponto a uma leitura fictivizante 

capaz de tratar todo filme como ficção. A Figura 2 apresenta a dicotomia presente na 

sua proposta: 

 

Figura 2- Dicotomia entre leitura fictivizante e documentarizante 

Fonte: Odin (2012, p. 13) 

 

Conforme o quadro demonstra, o que caracteriza a leitura fictivizante é 

principalmente a recusa do espectador em construir um “eu de origem”. Tal proposta 

utilizaria a linguagem audiovisual de forma que o enunciador, no filme de ficção, 

parecesse não existir e os eventos falassem por si. Seriam utilizados elementos 

estilísticos, tais como: “imagens enquadradas em planos padronizados, sem 

tremulações, cortes secos, poucos planos sequência, sons limpos e sem interferências 

próprias do som direto e uma regra básica: o ator jamais olha para câmera” (SANTOS, 

2008, p.11). 
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Por outro lado, o que caracterizaria a leitura documentarizante é o fato de o 

espectador pressupor a existência de um enunciador presente na cena, mesmo que não 

acredite que este esteja dizendo a verdade. A construção desse pressuposto ocorre por 

meio de elementos estilísticos que assumem a presença humana na captação das 

imagens, tais como os utilizados pelo Cinema Verdade: 

 

O Cinema Verdade/Direto revoluciona a forma documentária, através de 

procedimentos estilísticos proporcionados por câmeras leves, ágeis e, 

principalmente, o aparecimento do gravador Nagra. Planos longos e imagem 

tremida com câmera na mão constituem o núcleo de seu estilo. O 

aparecimento do som direto conquista um aspecto do mundo (o som 

sincrônico ao movimento) que os limites tecnológicos havia, até então, 

negado ao documentário. Através do som do mundo e do som da fala, o 

Cinema Verdade inaugura a entrevista e o depoimento como elementos 

estilísticos (RAMOS, 2008, p.81-82). 

 

Na telenovela, a leitura documentarizante situada pela estética documental está 

presente, segundo Santos (2008, p.9), de duas formas: “a primeira delas é a 

reapresentação do „real‟, na ficção através das encenações, e a segunda é a inclusão de 

pessoas naturais e não profissionais nas tramas das telenovelas” (SANTOS, 2008, p9). 

Autores como Manoel Carlos e Glória Perez, a partir da década de 1990, utilizaram-se 

muitas vezes de depoimentos, envolvidos numa estética documental, para aproximarem 

a trama ficcional de um “efeito de realidade”. O uso da estética documental, em muitos 

dos casos, ocorria em situações que promoviam ações socioeducativas, demonstrando 

assim uma preocupação da Rede Globo em conceder ao seu merchandising social 

veracidade, representando-o como realidade. Em Histórias de Amor (1995-1996), por 

exemplo, Manoel Carlos abordou, via merchandising social, a deficiência física: 

 
Na trama, o personagem Assunção (Nuno Leal Maia) que apresentava um 

programa de esportes na TV, conseguiu entrevistar o então Ministro 

Extraordinário dos Esportes, Edison Arantes do Nascimento (Pelé) que, no 

marco da preparação para a Paraolimpíada de Atlanta, discursou sobre os 

problemas dos deficientes e suas possíveis soluções, ressaltando a 

necessidade dos poderes constituídos adotarem medidas que propiciem às 
pessoas com deficiência o exercício pleno de seus direitos fundamentais 

(NICOLOSI, 2009, p.193). 

 

Na telenovela Mulheres Apaixonadas (2003) também de Manoel Carlos, a 

temática da violência doméstica contra a mulher foi abordada, culminando com o 

surgimento da lei “Maria da Penha”, em 2006, que tipificou crimes domésticos e 

aumentou as punições para agressores das mulheres. Nessa novela, quando a 

personagem Heloísa (Giulia Gam) começa a frequentar reuniões do MADA (Mulheres 
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que Amam Demais Anônimas), narrativas de ciúme doentio foram articuladas com base 

em histórias “reais”. Além disso, quando a novela abordou como ação socioeducativa a 

violência urbana, “os pais da estudante Gabriela Prado Maia, vítima de uma bala 

perdida, na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro, no início de 2003, participaram da 

novela em um debate sobre a violência promovida pela professora Santana (Vera Holtz) 

na escola” (NICOLOSI, 2009, p.193). A estratégia de trazer narrativas de pessoas 

comuns como forma de ativar uma leitura documentarizante está também presente em 

algumas das obras de Glória Perez, tais como: 

 

os depoimentos das mães de criança desaparecidas em Explode Coração 

(1995), os depoimentos de usuários de drogas em O Clone (2001), desde 

anônimos até pessoas famosas, como o ator Carlos Vereza e a cantora Nana 

Caymmi, e os depoimentos de deficientes visuais em América (2005) no 

contexto do tratamento das dificuldades de inclusão social dos mesmos. 

(idem) 

 

Na novela Páginas da Vida (2006-2007) de Manoel Carlos, os depoimentos de 

pessoas “comuns” apareceram no final dos capítulos, apresentando dificuldades que 

dialogavam diretamente com as questões abordadas, na ficção, como homossexualidade, 

bulimia, alcoolismo, entre outros. Essa estratégia foi adotada também em outra obra de 

Manoel Carlos, a telenovela Viver a Vida (2010-2011), diferenciando-se das demais 

obras aqui apresentadas devido, principalmente, à sua presença, na plataforma digital 

Portal da Superação, o que é sintomático da disposição da Rede Globo em adaptar-se 

ao espírito do tempo da sua transmissão, em que a convergência torna-se uma lógica 

cultural. 

 

5. AS NARRATIVAS DE SUPERAÇÃO DE TRAUMAS CORPORAIS – 

ANÁLISE DO CORPUS 

5.1 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO 

CORPUS 

Realizamos, no presente estudo, uma pesquisa exploratória com uma abordagem 

qualitativa. A metodologia aplicada na análise do corpus da pesquisa teve como base a 

teoria da análise de discurso de linha francesa, combinada com as teorias narrativas e os 

pressupostos da análise audiovisual. 
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O universo mais amplo da análise corresponde a 209 narrativas de superação que 

foram veiculados na telenovela Viver a Vida e disponibilizadas na internet pelo site 

Portal da Superação. Desse número total, 109 são narrativas relacionadas ao corpo e 

100 a outros motivos (Gráfico 01), tais como abandono, adoção, analfabetismo, 

criminalidade, discriminação, estupro, pobreza, drogas. 

Para a determinação da amostra a ser analisada, levou-se em consideração, em 

um primeiro momento, todas as narrativas relacionadas ao corpo, visto à sua 

proximidade temática com a caracterização da personagem Luciana, personagem que 

vivenciou claramente uma história de superação e que colaborou na construção do 

merchandising social da telenovela Viver a Vida. 

  

 

  Gráfico 01- Categorias relacionadas à temática de superação 

 

Em uma segunda divisão, separamos as narrativas cuja causa do trauma estava 

relacionada a traumas corporais. Verificou-se que, dos vídeos relacionados a corpo, 38 

referem-se a traumas corporais, 22 a problemas físicos de nascença, 39 a doenças 

adquiridas, no decorrer da vida, e 10 sobre distúrbio alimentar, conforme demonstrado 

no Gráfico 02. 

 

109 

100 

Primeira Divisão 

Total de vídeos relacionados a corpo Outros 
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 Gráfico 02- Categorias das narrativas de superação relacionadas a corpo 

 

Para delimitar a amostra, selecionamos os traumas corporais que tiveram causas 

acidentais (Gráfico 03). Com isso foram eliminadas cinco narrativas de superação, cuja 

causa era violência, restando 33 narrativas de superação. Na amostra, foram inclusas 

duas narrativas que se referem à “bala perdida” visto que os próprios personagens-

autores-narradores denominavam essa causa como um acidente. As 33 narrativas de 

superação referem-se a diferentes tipos de traumas corporais: seis relativos à amputação, 

12 a tetraplegia, 11 à paraplegia e quatro a outros motivos, tais como: um sobre a perda 

do movimento da mão, um sobre reconstrução facial, um sobre lesão cerebral, e um 

sobre o ponto de vista do pai de um deficiente físico cuja causa da transformação 

corporal foi um acidente automobilístico. 

 

Traumas 
Coporais; 38 

Doença 
adquirida; 39 

Nascimento; 22 

Distúrbio 
Alimentar; 10 

Segunda Divisão (Causa) 
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 Gráfico 03- Tipos de traumas corporais 

 

Utilizamos como critério de seleção o elaborado por Baccega et al (2011) que, 

com base na teoria de Propp (2010), observou as narrativas de superação da telenovela 

Viver a Vida de acordo com o “modo como ocorre a superação, ou seja, a partir de seus 

níveis de semantização: a) disforia associada à esperança de superação; b) superação 

como volta ao estado de normalidade; e c) consagração do herói” (BACCEGA et al, 

p.366). Dessa forma, buscou-se classificar as 33 histórias de vida selecionadas de 

acordo com os níveis de semantização, em comparação aos tipos de deficiência física. 

Foi selecionada uma narrativa de cada nível de semantização para cada grande grupo de 

deficiência: Amputação e Outros; Paraplegia e Tetraplegia, conforme demonstrado nos 

Quadros 01, 02 e 03. 

 

AMPUTAÇÃO 

  
NÍVEIS DE 

SEMANTIZAÇÃO 

Alarico Moura - Herói 

Alcino Neto Herói 

Cleuton Nunes Disforia 

Marco Antônio Guedes Normalidade 

Paulo Eduardo Herói 

Rosana Selicani Normalidade 
OUTROS 

 
NÍVEIS DE 

SEMANTIZAÇÃO 

André Ewald Normalidade 

João Carlos Martins Normalidade 

Letícia Favarato Normalidade 

José Augusto Afonso Disforia 
  Quadro 01: Níveis de Semantização: Amputados e Outros 

Tetraplegia; 
12 

Paraplegia; 11 

Amputação; 6 

Outros; 4 

Tipo de Trauma Corporal 
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PARAPLEGIA 

 

NÍVEIS DE 

SEMANTIZAÇÃO 

João Carlos Pecci  Herói 

André Mello  Normalidade 

Célia Leão  Normalidade 

Daniele Fernandes  Disforia 

Humberto Alexandre  Normalidade 

José Luiz Pacheco  Normalidade 

Maria Cristina Disforia 

Rosanna Cattalini  Normalidade 

Thomaz Magalhães  Herói 

Victor Wang  Normalidade 

Willian Coelho Herói 
  Quadro 02: Níveis de Semantização: Paraplegia 

 

TETRAPLEGIA 
 

NÍVEIS DE 

SEMANTIZAÇÃO 

Camila Lima  Disforia 

Carmen Ninaut  Normalidade 

Elisabeth Gonçalves Normalidade 

Fabiana Reis  Normalidade 

Fábio Fernandes Herói 

João Pacheco Fernandes  Normalidade 

Mara Gabrilli  Herói 

Marcelo Cunha Normalidade 

Octaviano Bueno Normalidade 

Paulo Sérgio Fernandes  Normalidade 

Rui Nuno  Normalidade 

Flávia Cintra  Normalidade 
  Quadro 03: Níveis de Semantização: Tetraplegia 

 

A seguir, relacionamos algumas características da amostra selecionada. 

Das nove narrativas de superação, oito são referentes a traumas corporais cuja 

causa fora acidente automobilístico; e apenas uma das narrativas diz respeito à bala 

perdida. Dessas oito narrativas de acidente automobilístico, três identificam na narrativa 

que a causa do acidente foi culpa de outra pessoa (duas dizem que foram atropelados, 

um quando estava a pé, outro quando estava andando de moto, e uma narrativa comenta 

que seu carro adentrou um caminhão que estava fora do acostamento). Apenas duas 

narrativas comentam sobre o resgate do acidente, sendo que apenas uma relaciona a 

culpa da sua deficiência a um resgate mal feito. 
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Com relação à faixa etária, essa varia entre o intervalo de 23 a 64 anos, sendo 

que, no que diz respeito ao gênero, a média de idade em relação ao sexo dos 

personagens-autores-narradores é de: a) 55,4 anos para o sexo masculino; b) 31,75 para 

o sexo femino. Das nove narrativas de superação, cinco são do sexo masculino e quatro 

são do sexo feminino. No critério de escolha “tipo de trauma corporal”, todas as 

narrativas relacionadas à “amputação e outros” são de sujeitos do sexo masculino, 

enquanto as relacionadas à tetraplegia são de sujeitos do gênero feminino. . Não existe 

predominância de um determinado sexo quanto ao critério de escolha “níveis de 

semantização”.  

 

 

5.2 PROTOCOLO DE ANÁLISE 

O protocolo de análise serve tanto para a investigação da versão estendida, quanto da 

versão reduzida de uma mesma narrativa, e segue as seguintes etapas: 

 

1º. Descrição dos momentos predominantes da narrativa reduzida. 

  

2º. Descrição e compreensão dos significados atribuídos aos elementos constituintes da 

linguagem audiovisual presente nas narrativas analisadas (enquadramentos e 

movimentos de câmera, código cromático, trilha sonora, montagem, linguagem 

corporal, fotos e textos). 

 

3º. Observação dos seguintes recursos linguísticos, do contexto da Análise do discurso: 

 Os temas e figuras; 

 O interdiscurso; 

 O intertexto; 

 Ditos/não-ditos, pressupostos e subentendidos; 

 Atribuição de vozes. 

4º. Investigação das representações de trabalho e de consumo  

 Estilo de vida e identidade; 

 Poder simbólico; 

 Usos e apropriações; 
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 Performance; 

 Mercadorização dos sujeitos (capital humano; aumento do “valor de mercado”); 

 Exclusão social e estigma (desemprego; consumidores falhos); 

 “Próteses”. 

5º. Investigação do ethos discursivo presente na narrativa. 

 

6º. Comparação da análise da versão reduzida com o da versão estendida, observando: 

 Os ocultamentos; 

 As ampliações de sentido; 

 As contradições. 

 

5.3. ANÁLISE DAS NARRATIVAS DE SUPERAÇÃO 

As narrativas de superação, enquanto produtos midiáticos, produzem sentido no 

conjunto dos seus elementos audiovisuais, envolvendo assim, não apenas o texto do 

relato oral de cada sujeito, mas a linguagem corporal e o tom de voz dos mesmos. 

Existe uma estética padrão nessas narrativas de superação que são as bases do contrato 

comunicacional que a Rede Globo estabelece com o seu espectador. Os elementos que 

constituem tal estética incluem, em primeiro lugar, o fato de os sujeitos serem 

enquadrados em plano americano e olharem diretamente para a câmera. Tal linguagem 

auxilia na produção do “efeito de realidade”, construindo uma leitura documentarizante 

que evidencia um “enunciador pressuposto real”, que instaura o seu interlocutor por 

meio desse olhar dirigido ao espectador. 

Também compõe a linguagem padrão das narrativas de superação a existência de 

um fundo branco atrás do sujeito, o uso de uma mesma trilha sonora que auxilia, na 

construção de um clima emocional, e o uso de cortes diretos que passam de uma cena 

para outra sem que haja qualquer estado intermediário, gerando a impressão de que toda 

a narrativa foi originalmente concebida daquela maneira.  

Outros elementos audiovisuais constroem contratos comunicacionais referentes à 

transmidialidade dessas narrativas de superação. Na versão reduzida veiculada na 

televisão e na internet, todas as narrativas trazem o logotipo da Rede Globo na parte 

inferior direita, indicando que, mesmo quando disponibilizadas na internet, 
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correspondem à versão veiculada na televisão. A estética audiovisual dessas narrativas 

inclui uma grande quantidade de textos e de fotografias que aparecem e desaparecem 

numa frequência variável e de acordo com a situação, ratificando a construção de 

sentidos do relato oral. Esses elementos localizam-se no fundo branco atrás do 

depoente, e a transição ocorre de forma “esfumaçada”, marcando um 

aparecimento/desaparecimento levemente demorado. Isso, somado ao caráter nostálgico 

que as fotografias apresentam (todas aparecem em preto-e-branco), gera a impressão de 

que o sujeito enunciador está se lembrando daquelas imagens conforme narra sua 

história. Além disso, todos os textos que aparecem no fundo branco conjugam os verbos 

na terceira pessoa ao invés de conjugar os verbos na primeira pessoa, fato que contribui 

para a construção de um “enunciador pressuposto real” (ODIN, 2012), reforçando a 

leitura documentarizante do receptor. 

Na versão estendida veiculada na internet, o relato oral é predominante e as 

narrativas apresentam como um elemento fixo, no fundo branco que fica atrás do 

personagem, o logotipo da novela Viver a Vida. Nesse mesmo fundo branco também 

aparece, no inicio da história um texto com o nome do sujeito enunciador, sendo este é 

o único elemento variável, não havendo a presença de outros textos ou fotos que 

retifiquem os sentidos produzidos. 

 

5.3.1. Fabiana Reis 

 

       Figura 3: Fabiana Reis 

        Fonte: Portal da Superação (2010) 
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Fabiana (figura 3) tem 35 anos, é tetraplégica e sua história de vida se enquadra 

na categoria “superação como volta ao estado de normalidade”. A narrativa de Fabiana, 

na versão reduzida, discorre sobre a superação de um acidente de carro que a deixou 

tetraplégica e que matou pessoas importantes da sua vida (o marido, a filha, e o bebê 

que ela esperava). Após uma trajetória de recuperação hospitalar, Fabiana decide por 

inscrever-se num curso de idiomas e adquirir uma franquia. Fabiana também comenta, 

no final da sua narrativa, a alegria de estar casada e de ser novamente mãe.  

A história de vida de Fabiana é estruturada predominantemente em três 

momentos narrativos: a vida antes do acidente, a recuperação hospitalar, a vida após a 

recuperação hospitalar. Ao descrever o seu estilo de vida antes do acidente, Fabiana 

caracteriza-o por meio do tema “felicidade”, acompanhado pelas figuras “casamento”, 

“filha de seis anos” e “bebê”. Fotos em preto e branco apresentam Fabiana grávida e 

também revelam o seu marido e a sua filha, todos sorrindo, o que reforça o sentido de 

uma felicidade com enfoque familiar. O tom saudosista é construído quando, ao narrar 

esse trecho da sua história de vida com uma expressão de nostalgia, a trilha sonora 

apresenta um ritmo calmo e crescente em conjunto com as fotografias em preto e 

branco. 

Fabiana descreve com resignação, o acidente de carro que matou seus familiares 

e debilitou a normalidade do seu corpo: seu carro entrou debaixo de um caminhão 

parado. Ao descrever a sua recuperação hospitalar, Fabiana expressa sofrimento, no 

rosto, o que é atenuado, porém, pela trilha sonora crescente e pela apresentação de uma 

fotografia de Fabiana sentada, na cadeira de rodas, sorrindo, ao lado de outras pessoas 

que também sorriem. Esse trecho da narrativa adquire o tom da transformação, 

apresentando os dois anos de tratamento e as complicações hospitalares de Fabiana 

como sendo etapas iniciais de um processo de superação. 

 O tom da transformação é mantido quando Fabiana narra o seu retorno para 

casa. Ela descreve com uma expressão de seriedade que, diante a sua condição de 

tetraplegia, teve que escolher entre duas opções de estilos de vida: 1) ou passava o dia 

inteiro deitada, numa cama, pensando em tudo aquilo que jamais poderia fazer; 2) ou 

passava o mesmo tempo, enumerando as inúmeras coisas que ainda poderia fazer. Cada 

uma dessas decisões, ao serem narradas, são acompanhadas por fotografias diferentes: a 

primeira revela Fabiana deitada, na cama, séria, e “desarrumada”; a segunda apresenta 
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Fabiana bem vestida, sorrindo, sentada numa cadeira de rodas, acompanhada de várias 

pessoas que também sorriem. 

 Ao narrar sobre essas duas escolhas, Fabiana estabelece uma relação 

interdiscursiva com as narrativas de autoajuda, apresentando um modelo de conduta que 

seria a “cura” em oposição a outro que seria a “doença”. No caso, a “doença” seria o 

sujeito que permanece lamentando a vida que não poderá mais ter. Tal modelo de 

conduta impossibilita o alcance da superação, necessitando da “cura” que seria o 

comportamento do sujeito que foca e busca aquilo que ainda poderá alcançar. Esses dois 

modelos de conduta diferentes são caracterizados por práticas de consumo que 

concedem uma dimensão estética: o estilo de vida que é descrito como sendo a 

“doença” está associada à figura cama e a uma aparência desarrumada, já o estilo de 

vida que representa a “cura” está associada à imagem da cadeira de rodas e a manter-se 

“bem vestido”.  

Quando Fabiana comenta a sua decisão por inscrever-se num curso de idiomas e 

adquirir uma franquia, ela revela escolhas que não estão ligadas diretamente às 

necessidades da condição de tetraplegia, mas que se relacionam às práticas de uma 

determinada classe social à qual Fabiana pertencia antes do acidente. A reinserção, no 

mercado de trabalho por meio do “empreendedorismo” (a aquisição de uma franquia), 

deixa subentendida a dificuldade do deficiente físico de reinserir-se no mercado de 

trabalho de outra maneira. Fabiana narra esse trecho expressando felicidade em seu 

rosto, porém, a trilha sonora mantém-se melancólica, fazendo com que tal situação 

descrita adquira o tom da superação. 

Com base, nesse mesmo tom, Fabiana também revela ter conseguido 

reconquistar uma felicidade familiar parecida com a que possuía antes do acidente 

quando se casa com Adriano, pessoa com quem tem um filho chamado Yohan. A 

felicidade familiar novamente é reforçada pelas fotos em preto e branco que ilustram o 

casal sorrindo e a maternidade alcançada.  

É diante desse cenário de conquistas profissionais e familiares que a Fabiana 

comenta hoje ter “uma vida de vitórias”. O termo “vitórias” deixa subentendido a alta 

performance, tal como o “sistema de heroização de si mesmo” de Ehrenberg (2010, 

p.26), sendo que suas conquistas só foram possíveis graças à adoção de um modelo de 

conduta que atribuiu a responsabilidade pelo sucesso ou fracasso ao próprio sujeito, 
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valorizando o deficiente que busca realizar aquilo que ainda lhe é possível ao invés de 

lamentar a vida que não pode mais ter. 

A história de superação termina com Adriano e Yohan aparecendo, na mesma 

cena, na qual Fabiana narra sua história de vida ante as câmeras. Ela, com um sorriso no 

rosto, recebe um beijo do seu filho. O tom, nesse momento da narrativa, continua sendo 

o da superação, visto que a trilha sonora mantém-se melancólica mesmo mediante uma 

situação de felicidade. Uma interdiscursividade com as narrativas de happy end 

(MORIN, 2011) é estabelecida, apresentando um sujeito que após diversas provações, 

consegue recuperar a felicidade que tanto buscou – uma felicidade individual, que não 

se preocupa com o “bem-estar” social. 

Essa narrativa constrói o ethos da superação quando os tons da transformação e 

da superação tornam-se predominantes no modo como se conta a história. Além disso, 

apresenta o caráter de Fabiana como sendo de uma pessoa empreendedora e de alta 

performance, que não se limita às dificuldades impostas à condição de tetraplegia e que 

busca alcançar uma felicidade, no presente, semelhante com a que se tinha na vida 

anterior. A forma como a narrativa se constitui sugere traços corporais de uma pessoa 

jovem e deficiente, que consegue movimentar apenas a face. 

 

Em relação às narrativas, na versão estendida, veiculadas exclusivamente, na 

internet, tem-se uma redução de efeitos de sentido proporcionados pelo não uso de 

fotografias. Por outro lado, existe uma ampliação de sentidos proporcionada 

principalmente pela presença de mais informações na narrativa oral. Além disso, o 

modo como o ethos é construído, no discurso, altera a forma como o sujeito se 

caracteriza diante das câmeras da Rede Globo. 

Na versão estendida, assim como na reduzida, Fabiana descreve o seu estilo de 

vida antes do acidente, utilizando-se para tanto do tema “felicidade” acompanhado das 

figuras “casamento”, “marido”, “filha”, “bebê”. Porém, diferentemente da outra versão, 

Fabiana também se utiliza da figura “primeiro apartamento”, na sua caracterização, 

deixando subentendido o seu pertencimento a uma determinada classe social capaz de 

adquirir essa mercadoria. Com o acréscimo da prática de consumo “primeiro 

apartamento”, torna-se possível observar uma relação interdiscursiva com as narrativas 

de felicidade da década de 1960 (MORIN, 2011), que situam o núcleo privado da 

família e a ética do “bem estar” calcados, nas práticas de consumo, como sendo 
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essenciais para o alcance da felicidade. O tom saudosista permanece nesse momento da 

narrativa, mesmo sem as fotográficas, graças à presença de uma trilha sonora calma e 

crescente, acompanhada da expressão de nostalgia de Fabiana. 

Também observam-se modificações de sentido na descrição da recuperação 

hospitalar vivenciada por Fabiana. O tom dramático é concedido à narrativa, ao invés 

do tom da transformação, quando Fabiana narra com expressão de sofrimento, durante 

um ritmo suave e constante da trilha sonora, as dificuldades que encontrou dentro do 

hospital, tais como complicações no seu tratamento e prolongamento na sua estada. Na 

versão estendida, o profissional médico torna-se presente, sendo narrado de forma a 

deixar subentendida a percepção de Fabiana de que os médicos desistiram da sua 

recuperação, sendo, em partes, culpados por prolongar sua permanecia, no hospital, por 

dois anos. O sentido do hospital como um lugar em que se está “preso”, incapaz de 

iniciar o processo de superação, torna-se evidente nessa versão da história. 

Na versão estendida, Fabiana revela o importante papel que sua família exerceu 

no processo de recuperação. O tom emocional é construído quando, apresentando uma 

expressão de felicidade que acompanha um ritmo calmo e constante da trilha sonora, 

Fabiana descreve que seu pai, muitas vezes, declamou, ao lado da sua cama, um poema 

que lhe serviu como reflexão: “Quem passou pela vida em brancas nuvens e em plácido 

leito adormeceu. Quem não sentiu o fio da desgraça. Quem passou pela vida e não 

sofreu. Foi espectro de homem, não foi homem. Só passou pela vida, não viveu”. Por 

ser de autoria de Francisco Otaviano (um poeta brasileiro do século XIX), esse poema 

estabelece uma relação intertextual, ao mesmo tempo em que relembra Fabiana de que, 

mesmo passando por todas as dificuldades impostas por seu trauma corporal, ela 

continua tão humana quanto às outras pessoas, ou talvez até mesmo mais. Esse poema 

também revela que todas as pessoas são parecidas diante do sofrimento e mostra, ao ser 

evocado no discurso de Fabiana, uma proposta de combate ao estigma do deficiente 

físico que é situado socialmente como alguém diferente, quase que “não humano”. 

Observa-se também que ocorre uma mudança do tom da transformação 

construído na versão reduzida, para o tom da determinação, na versão estendida, 

quando, ao manter a expressão séria, acompanhada por um ritmo crescente e eufórico, 

na trilha sonora, Fabiana comenta a importante decisão que precisou tomar após sair do 

hospital e retornar para casa: a) ficar lamentando aquilo que jamais poderá fazer por ser 

uma deficiente física; b) ou focar e buscar aquilo que ainda poderia fazer. Existe uma 
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ampliação de sentido nessa versão da narrativa, quando Fabiana revela que decidiu por 

“sentar na cadeira” e “correr atrás” de seus objetivos. Tal ampliação de sentido 

acrescenta a performance a esse estilo de vida considerado distinto, situando a cadeira 

de rodas como um consumo que permite o deficiente físico não apenas recuperar sua 

capacidade de locomoção, mas também a sua capacidade de “correr atrás” da sua 

superação. A relação interdiscursiva com o discurso da autoajuda permanece conforme 

descrito na versão reduzida dessa história de vida. 

Ao invés do tom da superação, tem-se, na versão estendida, o tom da realização 

quando, ao apontar com uma feição de felicidade e orgulho sobre a sua decisão de 

estudar idiomas e de adquirir uma franquia, a trilha sonora mantém um ritmo calmo e 

crescente. Fabiana, ao comentar sobre sua atividade laboral na franquia, descreve que 

fica meio expediente na loja, e meio expediente deitada com “alguém” a auxiliando, no 

computador, a controlar estoque, enfim, a trabalhar, a sentir-se útil. Esse alguém que é 

apresentado na versão estendida, atua como um “auxiliar” (PROPP, 2010), ao habilitar 

Fabiana ao trabalho, possibilitando que ela alcance o sentimento de “utilidade”. Esse 

sentimento dialoga com a teoria de Souza (2004, p.92), que apresenta a esfera do 

trabalho como um local socialmente legitimado para a obtenção do reconhecimento 

social e para a caracterização do sujeito como “um ser produtivo e cidadão pleno”. 

Mantendo o mesmo tom da realização (ao invés do tom da superação na versão 

reduzida), Fabiana comenta com uma expressão de alegria que: “meu pai e minha mãe 

não se continham de felicidade por me ver viver novamente”. O consumo direcionado 

para a capacitação (como é o caso do curso de idiomas) e o trabalho, possibilitam que 

Fabiana se reinsira socialmente, contornando o estigma da sua condição física e do 

desemprego. Tal processo estabelece diálogo com o imaginário dos “batalhadores 

brasileiros” descrito por Souza (2010), que situa o trabalho como a forma de reinserção 

social de uma classe que, durante muito tempo, fora marginalizada. 

O tom da realização também é mantido quando Fabiana comenta, com 

semblante nitidamente feliz e de forma empolgada, o seu encontro com Adriano, a 

pessoa com quem casa e constitui família. Diferente da versão reduzida, Fabiana revela 

considerar toda a sua trajetória de superação, e o retorno à felicidade familiar, como 

sendo não apenas “vitórias”, mas também “graças de Deus” e bênçãos. A relação 

interdiscursiva com o discurso religioso acrescenta uma dimensão moral ao processo 

(WEBER, 1994), revelando que as “vitórias” e as “bênçãos” apenas serão concedidas 
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aos sujeitos que adotarem o modelo de conduta de lutar pelos seus objetivos, 

responsabilizando-se pelo seu sucesso ou fracasso e inserindo-se no mercado de 

trabalho. O final da narrativa é o mesmo da versão reduzida, estabelecendo uma 

interdiscursividade com as narrativas de happy end ao apresentar Adriano (seu marido) 

e Yohan (seu filho), na mesma cena em que Fabiana conta sua história de vida. 

 Nessa narrativa, o ethos da superação é construído com a predominância do 

tom da realização. Fabiana continua a ter um caráter empreendedor e de alta 

performance, buscando um retorno à “normalidade” por meio do alcance da felicidade. 

Por fim, a forma como a narrativa se constitui sugere traços corporais de uma pessoa 

jovem, tendo como único movimento o da face, o que reforça a sua condição como 

tetraplégica. 

Sobre as representações de trabalho e de consumo presentes tanto na versão 

reduzida, quanto, na versão estendida das narrativas de Fabiana, observa-se que: 

1. A esfera do trabalho se constitui como o local de reinserção social de 

Fabiana, por meio do qual alcança a normalidade e proporciona 

felicidade aos seus pais. Essa reinserção social estabelece diálogo com o 

imaginário dos batalhadores descrito por Souza (2010); 

2. O desemprego é apresentado como algo pejorativo e que, no não dito, 

está associado à condição do deficiente físico que, para contorná-lo, 

precisa realizar uma ação empreendedora; 

3. Ocorre à percepção do trabalho dos médicos como descaso, que resultou 

em um prolongamento da duração da reabilitação corporal , bem como a 

dependência de medicamentos e equipamentos, na fase de recuperação 

hospitalar, que independe do “gosto” de Fabiana, e que se associa 

diretamente à satisfação das necessidades criadas pelo trauma corporal.  

4. Práticas de consumo caracterizam os estilos de vida possíveis de serem 

exercidos pelo deficiente físico, estando a “cama” associada àquele que 

segue um modelo de conduta no qual se fica lamentando, e a “cadeira de 

rodas”, aqueles que buscam “correr atrás” de objetivos; 

5. O consumo da cadeira de rodas, além de capacitar o sujeito, na 

locomoção, possibilita que ele busque seus objetivos. De forma 

semelhante, os serviços prestados por “auxiliares” podem capacitar o 
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deficiente na execução de algumas atividades laborais, possibilitando que 

ele se reinsira na sociedade; 

6. Certas práticas de consumo não estão associadas à condição de 

tetraplegia, porém caracterizam o sujeito, situando-o como pertencente a 

uma classe/grupo social, como é o caso, por exemplo, das mercadorias 

“primeiro apartamento” e “curso de idiomas”.  

Sobre a caracterização dos sujeitos considerados pela Rede Globo de Televisão 

como possuindo histórias de superação exemplares, tem-se que, em ambas as versões 

apresentadas, o ethos da superação foi construído, apresentando um sujeito que valoriza 

a família, que busca uma felicidade individual e que adota uma postura performática e 

empreendedora para lidar com a condição de deficiência física. 

 

5.3.2. Mara Gabrilli 

 

   Figura 4: Mara Gabrilli: modelo 

                          Fonte: Portal da Superação (2010) 

 

Mara (figura 4) tem 40 anos de idade, é tetraplégica e sua história de vida se 

enquadra na categoria “consagração do herói”. Na versão reduzida do seu vídeo, existe 

a predominância da narrativa oral, da trilha sonora, da linguagem corporal e da 

fotografia. 

 A história de Mara, no formato reduzido, inicia-se com a descrição do acidente 

de carro que a deixou tetraplégica e que a colocou ante uma trajetória de recuperação 

hospitalar. Em seguida, Mara narra o seu retorno ao mercado de trabalho por meio da 
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profissão de psicóloga, e descreve a sua atuação profissional como modelo. Mara 

organiza sua história de vida em dois momentos narrativos predominantes: a 

recuperação hospitalar e a vida após a recuperação. 

Ao descrever sua trajetória hospitalar após o acidente de carro que quebrou o seu 

pescoço, o tom de aceitação é construído quando, diante de uma trilha sonora que 

permanece calma e constante, Mara comenta com um sorriso e de forma bem humorada 

que após o acidente “não conseguia respirar sozinha” – deixando subentendido o 

consumo de equipamentos hospitalares. Uma sequência de fotos acompanha o narrar 

dessa trajetória hospitalar, sendo que, na primeira, Mara aparece sorrindo, com o 

pescoço quebrado, usando um aparelho específico para esse tipo de recuperação. Na 

segunda, uma foto de um raio-x do seu pescoço é mostrada, e, na terceira, aparece uma 

imagem de Mara fazendo fisioterapia, sendo ajudada por uma moça, e as duas estão 

sorrindo. Esses sorrisos que as fotos ilustram constroem o tom otimista de Mara durante 

a sua recuperação no hospital. 

Esse tom se faz presente quando Mara descreve que perguntou ao médico quais 

eram as chances de ela voltar a andar e esse respondeu 1%, proporcionando-lhe “uma 

alegria muito grande”. A esse respeito, Mara comenta que: “eu falei, pô, 1% não é 

zero”. Essa frase associa o tema “alegria” ao otimismo de Mara, bem como evidencia 

um modelo de conduta de alta performance que, mesmo diante de uma possibilidade 

ínfima de sucesso, não desiste, de forma a assumir-se como a única responsável pelos 

sucessos ou fracassos que poderá alcançar. 

Ao comentar a sua vida após a recuperação, o tom de determinação é construído 

quando, diante de um trecho crescente da trilha sonora, Mara expressa, durante poucos 

segundos, desgosto, adotando logo em seguida uma expressão de felicidade. Esse 

desgosto refere-se ao resgate da formação que Mara possuía de psicóloga, mas que 

nunca tinha pensando em exercer numa clínica, deixando dessa forma subentendido que 

se trata de uma decisão a contragosto, necessária devido à dificuldade que o deficiente 

físico possui em reinserir-se no mercado de trabalho. 

É, no exercer da profissão de psicóloga, que, em tom do desprendimento, Mara 

revela com alegria que teve de: “parar de pensar em mim, para olhar o outro que estava 

ali, na frente, relatando sua frustração, uma dor.” Essa frase vem acompanhada por um 

texto, no fundo branco, escrito “olhar o outro”, e pela fotografia de Mara sentada, em 

uma cadeira de rodas, sendo rodeada por crianças (figura 5) – foto essa que também 
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estabelece relação interdiscursiva com imagens de cunho religioso, como a de madre 

Tereza de Calcutá (figura 6). 

 

 Figura 5 e 6: Mara Gabrilli; Madre Tereza de Calcutá. 

 Fonte: Portal da Superação (2010) 

 

O tom de solidário é construído quando Mara comenta que “cada vez que a 

gente trabalha para melhorar a vida de alguém, é a nossa vida que melhora”. Tal frase 

estabelece uma relação interdiscursiva com o discurso religioso, que ressalta os temas 

“caridade” e “filantropia”, e vem acompanhado por uma foto de Mara sorrindo, sentada 

ao lado de três deficientes físicos que também sorriem para a câmera, deixando 

subentendido que a “melhora de vida de alguém” inclui também a melhora da condição 

social do deficiente físico. 

Em seguida, Mara comenta com bom humor que teve uma passagem, na sua 

vida, que foi muito curiosa, “porque é um pouco impensável sofrer um acidente, virar 

tetraplégica e se transformar em modelo”. O estigma social se faz presente nessa fala de 

Mara, mostrando a profissão de modelo como algo improvável de ser realizado por um 

deficiente físico. Além disso, o tom da sensualidade é construído por meio de uma 

trilha sonora calma e constante, quando Mara descreve com simplicidade que foi a 

primeira tetraplégica a fazer um ensaio sensual. Ao apresentar-se como a primeira, Mara 

aumenta o seu “valor de mercado” (BAUMAN, 2010) e destaca sua capacidade 

autoempreendedora e performática em lidar com situações de pioneirismo. Além disso, 

o imaginário dos batalhadores brasileiros (SOUZA, 2010) se faz presente ao apresentar 

Mara como alguém que conseguiu contornar o estigma do deficiente físico por meio do 

trabalho e que, dessa forma, atuou em outras áreas enquanto modelo, como fazendo 

propaganda. 
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O tom da sensualidade é reforçado pelo conjunto de fotografias que apresentam 

gradualmente o corpo de Mara: 1) fazendo exercícios físicos num aparelho de academia; 

2) como se fosse modelo; 3) seminua, debruçada num piano, com um aparelho 

permitindo-a ficar em pé (Figura 5). O consumo deste aparelho, nesse contexto, 

possibilita que Mara mantenha-se em pé, bem como a realize o ato pioneiro de ser a 

primeira mulher a fazer um ensaio sensual. 

O tom da determinação é construído quando, diante de um trecho calmo e 

constante da trilha sonora, Mara comenta, sem expressar emoções: “Em nenhum 

momento eu fiquei contabilizando alguma coisa que eu pudesse ter perdido. Mas eu me 

concentrei totalmente, e foquei naquilo que eu podia ganhar. E eu to assim até hoje. Eu 

gosto de contabilizar os ganhos”. Tal frase estabelece relação interdiscursiva com as 

narrativas de autoajuda, situando o deficiente físico como o único responsável pelo seu 

próprio sucesso, ou fracasso, construindo uma relação de “doença” e “antídoto”, na qual 

a cura é esse modelo de conduta de alta performance e otimista em oposição à 

“doença”, que, no não dito, caracteriza um sujeito que fica enumerando aquilo que se 

perdeu ou deixou de fazer. As fotografias que acompanham esse trecho da narrativa 

ampliam os sentidos da representação: a) uma foto de Mara caminhando numa maratona 

diz respeito àquilo que ela perdeu; b) uma foto dela segurando flores, com vários 

adultos a sua volta diz respeito a todos os ganhos que ela ainda poderia obter, no caso, 

estar feliz e demonstrar ter o amor de outras pessoas.  

O ethos que essa história produz é o heroico, com predominância dos tons de 

otimismo e de determinação. Mesmo o tom da sensualidade é empregado de forma a 

reforçar o sentido do ato de pioneirismo de Mara ao ser a primeira tetraplégica a fazer 

um ensaio sensual. O caráter de Mara é apresentado como sendo de alguém que possui 

otimismo e que busca de forma autoempreendedora assumir a responsabilidade pelo seu 

próprio sucesso ou fracasso. Trata-se de uma pessoa que adota o discurso da autoajuda 

para si e que aparenta se preocupar com o bem-estar do outro. A forma como a narrativa 

se constitui sugere traços corporais de uma pessoa ainda jovem, bonita, que consegue 

movimentar apenas a face, o que reforça os sentidos da sua condição de tetraplégica.  

A versão estendida da narrativa de Mara apresenta ocultamentos, relacionados à 

ausência de fotos e de textos. Além disso, nesta versão existe uma variação no padrão 

discursivo, que não apresenta trilha sonora e no qual as ampliações de sentido se fazem 

presentes devido ao acréscimo de novos trechos da narrativa oral. 
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A narrativa estendida acrescenta momentos à história. Mara passa a narrar o 

momento do “acidente”, bem como descrever a sua trajetória de vida após a 

recuperação, apresentando duas outras atividades laborais que não foram citadas na 

versão reduzida: a sua atuação profissional como secretária municipal da secretária da 

pessoa com deficiência e a sua atuação como vereadora na cidade de São Paulo. 

De forma calma, Mara descreve que seu carro capotou e ela acidentada, porém 

consciente, assumiu o controle da situação não deixando que ninguém a socorresse até a 

chegada de um resgate profissional: “todo mundo queria me arrancar de lá, mas eu não 

deixava, porque...eu percebi que tinha alguma coisa muito séria acontecendo, por causa 

da dor que eu sentia no meu pescoço”. Ao descrever a chegada dos bombeiros, Mara 

muda sua expressão séria para uma bem-humorada quando comenta: “dei até uma 

desmaiadinha nessa hora assim de relaxar”. Nesse trecho da narrativa, ao mesmo tempo 

em que descreve os bombeiros como profissionais legitimados para a realização do 

resgate, Mara se caracteriza como responsável pelo sucesso alcançado, no seu resgate, 

ao ter assumido o controle da situação. Todo esse trecho da narrativa adquire o tom de 

determinação. 

Durante o processo de recuperação hospitalar, ao comentar ter passado por 

complicações antes da cirurgia e ao revelar ter esperado duas semanas antes de decidir 

perguntar o que tinha acontecido com seu corpo, Mara expressa sofrimento no seu rosto. 

Tal expressão é modificada para uma de alegria, quando comenta ter perguntado quais 

eram suas chances de voltar a andar, e terem a ela respondido: 1%. Diferente da versão 

reduzida, porém, a figura do médico não é caracterizada, e, no seu lugar, utiliza-se do 

termo “ele”. Mara realça a sua capacidade empreendedora ao assumir a 

responsabilidade pelo sucesso ou fracasso da sua reabilitação. Tal sentido é reforçado 

também pela frase: “pô, 1% não é zero, então vamos lá, eu tenho muito trabalho pela 

frente”. 

 Com o mesmo tom de otimismo, Mara comenta que durante o processo de 

recuperação hospitalar não conseguia respirar sozinha após o acidente, e, portanto, além 

de não se mexer: “eu tinha que ficar entubada, e depois traquesomizada, com aquele 

furo que faz, na garganta, eu também não falava, eu tinha que me comunicar através de 

tabelas, com letras que eu piscava quando alguém apontava as letras”. Essas práticas de 

consumo delineiam o estilo de vida de alguém que, numa situação parecida, necessita de 

equipamentos médicos para sobreviver. Ao libertar-se deles, Mara relata que sentiu 
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“uma sensação de alegria muito grande, que eu tenho até hoje, pela liberdade de poder ir 

e vir, independente de mexer ou não mexer”. Tal frase deixa subentendido o sentido de 

“prisão” que aqueles equipamentos concederam a sua experiência da recuperação. Além 

disso, estabelece uma relação interdiscursiva com o discurso do “direito”, da 

“democracia” e do “liberalismo”, situando os equipamentos que Mara utilizava para 

manter-se viva como algo imposto, uma ditadura, que limitava a sua liberdade e lhe 

retirava o direito de fala. Em “liberdade de poder ir e vir, independente de mexer ou não 

mexer”, existe subentendido o consumo da cadeira de rodas como uma prótese que 

capacita Mara a se locomover, independente de “mexer ou não mexer”. 

 Sobre sua vida após o hospital, a linguagem corporal de Mara concede o tom 

da transformação à narrativa quando esta descreve a sua profissão como psicóloga 

clínica. Assim como, na versão anterior, a expressão corporal de contragosto é 

apresentada no início da narrativa e dura alguns segundos, reforçando os mesmos 

sentidos descritos na narrativa reduzida. Diferentemente, porém, não se faz presente às 

imagens que endossam a relação interdiscursiva com o discurso religioso presente na 

fala de Mara. Além disso, como ampliação de sentido, Mara utiliza-se da expressão 

“ritual de passagem” para comentar o exercício clínico da sua profissão. O “ritual de 

passagem” é uma cerimônia de transição entre duas etapas da vida, muitas vezes 

exigindo a realização de certas “provas”. No caso da narrativa de Mara, o termo é 

utilizado para descrever o momento em que a personagem precisou deixar de olhar para 

si mesma, para aprender a olhar as dores e frustrações do outro. Como “prova” 

realizada, observa-se que se trata da própria profissão de psicóloga. Essa atividade 

laboral marca o início de uma nova etapa da construção identitária de Mara, na qual ela 

revela suas outras conquistas, na esfera do trabalho, que ultrapassam o simples alcance 

da “normalidade”. 

Mara descreve a sua profissão de modelo da mesma forma como foi descrita, na 

versão reduzida, sem, porém, apresentar o tom da sensualidade e mantendo o tom de 

otimismo. Em seguida, com tom de empolgação, Mara descreve que o seu segundo ato 

de “pioneirismo” foi ser “a primeira secretária municipal de uma pasta que foi novidade, 

no Brasil, que foi a secretária da pessoa com deficiência. Eu comecei a primeira, e hoje 

já tem várias por todos os municípios do Brasil”. Tal atuação profissional caracteriza 

um feito que supera não apenas os possíveis de serem realizados por tetraplégicos, mas 

também superar os possíveis de serem realizados por qualquer pessoa “comum”.  
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Com tom de seriedade, Mara revela que atualmente é vereadora, na cidade de 

São Paulo, tendo sido reeleita, e legislando em prol da causa do deficiente físico. A sua 

atuação como vereadora é situada, no não dito, como tendo grande prestígio, sendo 

endossado pela reeleição. Observa-se a caracterização de Mara como alguém 

preocupado com o bem-estar comum, por meio da profissão de secretária municipal e 

vereadora, que se diferencia, em forma e alcance da atuação de Mara como psicóloga. 

Assim como na versão reduzida, ao comentar sobre modelo de conduta que adotou: o de 

contabilizar os ganhos ao invés das perdas, e de buscar aquilo que ainda poderia 

realizar, Mara adota o mesmo tom da determinação. 

A narrativa de Mara na versão estendida, assim como, na versão reduzida, 

constrói o ethos do herói com predominância do tom da determinação, no decorrer da 

sua história de vida. Os tons solidário e de sensualidade não se fazem presentes nessa 

versão da narrativa. Mara revela traços do seu caráter quando narra a importância que 

tem ao dedicar-se ao bem-estar do outro (enquanto psicóloga, secretária municipal ou 

vereadora), e quando se descreve como uma “pioneira”, atuando em profissões nas 

quais nenhum outro deficiente (no caso da profissão modelo), e nenhuma outra pessoa 

(no caso da Secretaria da Deficiência) estiveram antes. A forma como a narrativa se 

constitui sugere traços corporais de uma pessoa jovem, deficiente, que movimenta 

apenas seu rosto, realçando a sua condição de tetraplegia. 

Sobre as representações de trabalho e de consumo presentes, tanto na versão 

reduzida, quanto, na versão estendida das narrativas de Mara, observa-se que: 

1. A narrativa valoriza o trabalho que visa ao bem-estar do outro e o bem-

estar coletivo; 

2. Na esfera do trabalho, tem-se subentendida a falta de opção que o 

deficiente físico enfrenta após sair do hospital (o que mobiliza Mara a, 

por exemplo, resgatar a sua profissão de psicóloga). Reinserir-se, no 

mercado de trabalho, é representado como uma forma legitimada de o 

deficiente físico reconquistar a normalidade; 

3. O simples exercer de uma atividade profissional não é o suficiente para 

consagrar o deficiente como um herói. É preciso que este realize um ato 

empreendedor e pioneiro para se obter tal reconhecimento; 

4. O acidente traz necessidades que podem ser satisfeitas de maneiras 

diversas. No caso, a narrativa de Mara apresenta os serviços do bombeiro 
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como uma opção legitimada de resgate, o profissional médico é situado 

como alguém com legitimidade para informar a Mara a sua condição 

física, e os aparelhos hospitalares são representados como essenciais, 

para que Mara permaneça viva, ao mesmo tempo em que é percebido 

como uma prisão que limita sua liberdade. O relacionamento que Mara 

estabelece com esses produtos e serviços, porém, diz muito ao seu 

respeito, apontando traços da sua personalidade e identidade. 

A Rede Globo de Televisão, ao apresentar a história de vida como sendo um 

exemplo de superação, aponta para a valorização de um sujeito que adota uma postura 

autoempreendedora e performática para lidar com as situações, que pensa no outro e no 

bem-comum, e que procura manter um olhar otimista sobre sua situação, ao invés de se 

prender ao negativismo. Em ambas as versões, o ethos construído é o do heróico, sendo 

que, na versão reduzida, a Rede Globo enfatiza, principalmente, a capacidade de Mara 

em reinserir-se, no mercado de trabalho, e conseguir realizar feitos pioneiros que 

superem os realizados por qualquer deficiente físico. Porém, apenas amplia os sentidos 

dessas realizações na narrativa estendida, mostrando a capacidade do deficiente físico 

em também realizar feitos que superem o de uma pessoa comum. 

 

5.3.3. Camila Lima 

 

                         Figura 7: Camila Lima 

             Fonte: Portal da Superação (2010) 

 

Camila tem 23 anos, é tetraplégica, e sua história de vida se enquadra, na 

categoria “disforia associada à esperança de superação” (Figura 7). Aos 12 anos de 
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idade, Camila é vítima de uma bala perdida quando saía do colégio, tornando-se 

tetraplégica. Hoje, mesmo tendo conquistado uma vida “normal” na qual dirige e 

dedica-se aos estudos, o foco de Camila ainda são os seus tratamentos, e o seu objetivo 

é um dia voltar a andar sem a cadeira de rodas. 

A narrativa de Camila, na versão reduzida, organiza-se predominantemente em 

três momentos distintos: o acidente, a recuperação, o momento atual. Ao descrever o dia 

em que ocorreu o seu acidente, o tom da empolgação é construído quando, diante de um 

ritmo eufórico e crescente da trilha sonora, Camila expressa com alegria que estava 

muito feliz por ser justamente uma das primeiras vezes em que voltava sozinha para 

casa. Tal frase acompanha uma foto de Camila criança, em pé, deixando subentendido 

que o tema felicidade, nesse momento, é caracterizado por uma independência 

conquistada e por uma normalidade corporal. 

Em seguida, o tom melancólico é construído quando uma foto de Camila 

machucada, deitada na rua, e recebendo socorro médico é mostrada. A trilha sonora 

adquire um ritmo decrescente, e Camila comenta com seriedade que o acidente 

modificou a sua vida completamente, tornando seu corpo tetraplégico. Por ser criança, 

Camila descreve que não tinha consciência da gravidade do que havia ocorrido, 

mantendo a esperança de que voltaria logo para o colégio, e revelando que durante sua 

recuperação, sentia-se “muito mal, não queria ver ninguém, passava mal”. Uma 

fotografia do rosto dela, com um olhar distante, reforça esse tom melancólico. 

O tom da realização é construído quando, durante um trecho calmo e constante 

da trilha sonora, Camila descreve, com simplicidade que, 10 anos após o seu acidente, 

seu foco continua sendo seus tratamentos. Camila comenta que sua trajetória da 

recuperação a tornou hoje capaz de movimentar os braços, engatinhar e dar alguns 

passos – com a ajuda de aparelhos –, bem como manter equilíbrio do corpo – com a 

ajuda de fisioterapeutas. Fotografias ilustram os feitos narrados, reforçando sentidos 

quanto à dependência proporcionada pela condição de tetraplegia em contraponto à 

independência alcançada através dos esforços de Camila. Esse é o caso de: a) duas 

fotografias que mostram-na realizando exercícios físicos com a assistência direta de 

outras pessoas; b) uma fotografia na qual Camila permanece em pé, com auxílio de 

aparelhos; c) uma fotografia em que aparece sozinha, sentada, equilibrando o seu 

próprio corpo sem o apoio de alguma pessoa ou equipamento (prótese) para isso. Tanto 
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a prótese quanto os sujeitos (os fisioterapeutas) são elementos que capacitam Camila, 

permitindo que esta ultrapasse as limitações físicas da sua condição de tetraplegia. 

Em paralelo a essa trajetória da recuperação hospitalar, o tom da realização é 

construído quando, durante o mesmo momento calmo e constante da trilha sonora, 

Camila comenta que atualmente possui uma vida “normal”: “eu já dirijo, me formei, 

continuo meus estudos”. Fotografias de Camila dirigindo e vestindo uma roupa de 

formatura reforçam sua capacidade de realizar feitos semelhantes aos de uma pessoa 

“normal”. 

O tom da determinação é construído durante um mesmo trecho calmo e 

constante da trilha sonora em que Camila comenta, com expressão de felicidade, que 

“só em voltar a andar sem a cadeira de rodas, com a bengala, com a muleta, isso pra 

mim é minha meta”. O termo “meta” situa sua ambição como um objetivo possível de 

ser alcançado. Mesmo com Camila se apresentando ao longo da sua narrativa como 

alguém capaz de realizações, voltar a andar sem a cadeira de rodas permanece como um 

objetivo ainda não alcançado no momento da enunciação, mas que delineia o imaginário 

de futuro e estrutura a identidade de Camila. Sua frase também revela uma hierarquia 

simbólica construída em torno das próteses que capacitam os sujeitos a se locomover. A 

cadeira de rodas assume a posição mais baixa dessa hierarquia, representando, no não 

dito, um consumo que caracteriza a tetraplegia. A bengala ou uma muleta assumem 

posições superiores nessa hierarquia, não se vinculando diretamente a essa deficiência 

física e representando uma proximidade com a condição da normalidade física. 

O ethos que é construído, na versão reduzida, é o da determinação, visto a 

predominância dos tons da realização e da determinação. O caráter de Camila pode ser 

descrito como sendo o de alguém que persegue o objetivo de voltar a andar e é capaz de 

realizações. A forma como a narrativa se constitui sugere traços corporais de uma 

pessoa jovem que, em alguns aspectos, diferencia-se de outros tetraplégicos por 

conseguir movimentar um dos braços, bem como caminhar com a ajuda de aparelhos. 

 

Na versão estendida, foram ocultadas as fotografias e os textos, ao fundo, bem 

como ocorreram ampliações de sentido no acréscimo de trechos da narrativa oral. 

Diferente da versão reduzida, a estendida adiciona um novo momento narrativo à 

história de superação: a “vida antes do acidente”. Tal momento mantém o tom 

saudosista quando, durante um ritmo melancólico da trilha sonora, Camila comenta 
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com resignação o seu estilo de vida antes do acidente: “eu era uma menina muito ativa, 

tinha uma saúde de ferro, nunca tive problema nenhum, fazia ginástica olímpica, 

natação, sapateado, sempre fui muito agitada”. Tal descrição revela, no não dito, que 

Camila se tornou uma menina “pouco ativa” e com problemas de saúde após o acidente. 

Ao descrever o dia em que ocorreu o seu acidente, o tom saudista é construído 

quando, durante um trecho calmo e crescente da trilha sonora, Camila revela, com uma 

expressão de alegria, o tema da “felicidade”, associando-o à conquista de uma 

independência por meio do ato de ir sozinha para casa. Esse tema “felicidade” também 

está associado a uma normalidade corporal. 

Uma ampliação de sentido ocorre quando Camila narra que “justamente nesse 

dia aconteceu essa tragédia”. O tema tragédia situa a maneira como Camila percebe o 

acidente que modificou o seu antigo estilo de vida e a normalidade do seu corpo. O 

ritmo calmo da trilha sonora e expressão de resignação constroem, nesse trecho da 

narrativa, o tom melancólico.  

Na descrição da recuperação hospitalar pós-acidente, o tom de angústia é 

formado ao apresentar um ritmo decrescente da trilha sonora, seguido por um período 

silencioso, para depois ser retomado por notas graves que permanecem constantes por 

um breve momento. Camila, sem expressar emoções, narra sua recuperação hospitalar 

que, diferente da versão reduzida, é marcada pelos serviços de diversos profissionais: 

“tive um acompanhamento psicológico, fazia fono, fazia um tratamento, um trabalho 

completo”. 

Em vez do tom da realização da versão reduzida, a trilha sonora adquire ritmo 

crescente e eufórico, concedendo à versão estendida o tom de superação quando Camila 

descreve que, após 10 anos do acidente seu foco continua sendo os tratamentos. Ao 

narrar os feitos que hoje consegue realizar após sua trajetória de recuperação, o 

profissional fisioterapeuta e os aparelhos permanecem auxiliando Camila no seu 

tratamento e na sua recuperação física. 

Durante um trecho melancólico da trilha sonora, o tom da indiferença é formado 

quando Camila comenta com resignação, sem expressar emoções, os feitos que 

caracterizam o seu retorno à “normalidade”, tais como dirigir, formar-se e continuar os 

estudos. Ao invés do tom da realização da versão reduzida, o tom da indiferença 

amplifica, no não dito, o sentido de incompletude que a ausência da recuperação 

corporal fornece à temática da “normalidade”. 
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Ao descrever que sua “meta” é voltar a andar, Camila utiliza-se do tema 

“sonho”, o que diminui o sentido de realidade e de alcance de um objetivo possível, 

para acrescentar um sentido utópico, de algo difícil de ser alcançado no mundo real. Ao 

invés do tom da determinação, a versão estendida apresenta o tom da esperança, sendo 

narrado com uma expressão de alegria durante um trecho calmo e constante da trilha 

sonora. A hierarquia simbólica estabelecida entre as próteses cadeira de rodas, muleta, 

bengala, permanece. 

Outra ampliação de sentido que ocorre é a presença da figura “mãe”, assumindo 

o papel de auxiliar na história de vida de Camila. Durante um momento crescente da 

trilha sonora, Camila comenta com uma expressão de felicidade que sua mãe sempre a 

ajudou muito: “eu digo, eu costumo dizer que ela é minha enfermeira, psicóloga, 

motorista, meus braços, minhas pernas, minha cabeça”. Tal trecho adquire o tom de 

alegria, e deixa subentendida a questão da dependência vivenciada por Camila, bem 

como o fato dela consumir o serviço da mãe como algo que a capacita, agindo como 

seus “braços”, “pernas”, “cabeça”. A mãe também substitui o serviço de outros 

profissionais que Camila precisa consumir devido às necessidades e às dificuldades 

inerentes à sua condição de tetraplegia: “enfermeira”, “psicóloga”, “motorista”.  

O ethos da esperança é construído quando Camila utiliza-se, com 

predominância, os tons saudosista, o da superação e o da esperança. Ao descrever seu 

caráter, Camila apresenta maiores traços de “dependência”, do que na versão reduzida, 

e situa o objetivo de voltar a andar como sendo um “sonho”. A forma como a narrativa 

se constitui sugere traços corporais de uma pessoa jovem, que apesar de tetraplégica tem 

a capacidade de mexer os braços e de caminhar com ajuda de aparelhos. 

Sobre as representações de trabalho e de consumo presentes tanto na versão 

reduzida quanto, na versão estendida das narrativas de Camila, observa-se que: 

1. Na narrativa de Camila, nenhum tipo de trabalho exercido pela 

personagem é apresentado; 

2. A recuperação é caracterizada por produtos e serviços que são 

consumidos por Camila, a princípio independente da sua vontade, mas 

posteriormente na forma de “gosto”, vinculando-se ao seu estilo de vida 

que busca alcançar o sonho de um dia voltar a andar. Dentre os produtos 

e serviços consumidos durante a recuperação, na história de superação 

de Camila, têm-se os equipamentos presentes no processo de 
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fisioterapia, e os serviços dos profissionais: fisioterapeuta, psicólogo e 

“fono”; 

3. A condição de deficiente físico tem como prática de consumo 

caracterizadora diversos equipamentos. Dentre eles, a cadeira de rodas 

possui menor prestígio, na narrativa de Camila, se comparado à muleta 

ou à bengala, visto que está associada à recapacitação de um tipo de 

corpo que é incapaz de se locomover; 

4. Práticas de consumo que não se relacionam à condição de tetraplegia, 

tais como dirigir ou estudar, auxiliam na construção de um sentido de 

retorno à normalidade na história. 

Enquanto, na versão reduzida, o ethos da determinação é construído para 

apresentar um sujeito que ainda não alcançou seu objetivo, mas que pretende alcançar, 

na versão estendida, o ethos da esperança é construído, mostrando um sujeito que 

encara o seu objetivo como sendo um sonho, mas que, mesmo assim, continua a buscá-

lo. Ambas as narrativas, por sua vez, valorizam um mesmo modelo de conduta no qual 

um sujeito que é capaz de realizações e que persegue objetivo ganha evidência. 

 

5.3.4 Humberto Alexandre 

 

                         Figura 8: Humberto Alexandre 

                 Fonte:: Portal da Superação (2010) 

 

Humberto tem 55 anos, é paraplégico e sua história de vida se enquadra, na 

categoria, “superação como volta ao estado de normalidade” (Figura 8). Após ter seu 
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corpo alterado num acidente de carro, Humberto tem seu estilo de vida modificado: 

perde o emprego e separa-se da família. Seu retorno à “normalidade” é marcado pela 

esfera do trabalho: começa a vender cachorro quente, na frente de uma faculdade, em 

seguida, abre uma empresa, mas está não quebra “porque aconteceu muita coisa.” 

Atualmente Humberto leciona e é instrutor na aviação.  

A história de vida de Humberto tem dois momentos narrativos: a recuperação 

hospitalar e sua vida após o acidente. 

Durante um momento da trilha sonora em que uma única nota grave é 

repetitivamente tocada, Humberto, expressando corporalmente amargura, constrói o tom 

de angústia ao comentar o acidente de carro que modificou a normalidade do seu corpo. 

Caracterizando-se como vítima, Humberto narra que o seu socorro foi feito errado e que 

passou por várias cirurgias por erro médico. Num momento posterior da narrativa, 

Humberto expressa corporalmente determinação e a trilha sonora, com ritmo crescente e 

eufórico, contribui para a construção do tom da superação, quando Humberto descreve 

que na sua recuperação hospitalar: “os médicos falaram que nem sentado eu ia 

conseguir ficar. Pela afirmação que ele deu que eu não ia mais voltar a andar, me deu 

mais gana, mais vontade de querer voltar a me recuperar e voltar a viver”. Os médicos, 

portanto, são caracterizados como personagens que “erram” e que não acreditam na 

recuperação do deficiente físico. Ao desafiar a opinião deles, Humberto se apresenta 

como um sujeito autoempreendedor, responsável pelo seu próprio sucesso (e fracasso) e 

capaz de se recuperar. Uma foto é apresentada durante esse trecho da narrativa, 

mostrando Humberto sentado numa cadeira de rodas, cercado por outras pessoas, todos 

comemorando, o que reforça o tom da superação aqui presente. 

Com uma expressão corporal de amargura, durante um momento da trilha sonora 

cujo ritmo é calmo e constante, o tom da tristeza é criado quando Humberto comenta a 

sua vida após a recuperação hospitalar e as consequências da sua transformação física. 

Segundo Humberto, o estigma social do corpo diferente é a maior dificuldade que um 

deficiente pode enfrentar. Na sua história de vida, por exemplo, o estigma afetou a sua 

empregabilidade, como foi o caso de Humberto ao sair do hospital – “trabalhava 

sentado, num banco americano, e, na época, não quiseram que eu continuasse 

trabalhando lá” – e o seu relacionamento amoroso – “é difícil você ouvir agora a sua 

esposa falar, agora você não é mais homem, é difícil”. 
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Durante um ritmo crescente da trilha sonora, Humberto comenta de forma 

empolgada, após revelar que praticamente perdeu tudo e teve que recomeçar, que o seu 

primeiro passo foi aceitar a sua situação de paraplégico. O tom da superação se faz 

presente nesse momento quando descreve que ao perceber que esse era o modo que teria 

que viver daí em diante, procuraria, então, viver da melhor maneira possível, e foi essa a 

decisão que o permitiu sentir novamente “felicidade em viver”. Uma foto de Humberto 

abraçado com dois homens que aparentam serem seus filhos, e uma foto dele com as 

mãos levantadas em meio a uma multidão de pessoas reforçam o tom da superação ao 

mesmo tempo em que atribuem sentidos de conquista para a narrativa de Humberto. A 

construção de sentido do tema “felicidade” e a busca pelo alcance da normalidade 

ocorrem, na história de vida de Humberto, por meio da esfera do trabalho, fato que 

dialoga com o imaginário dos “batalhadores brasileiros” apontado por Souza (2010), 

para descrever uma classe social que conseguiu a inserção social por meio do trabalho 

árduo. 

A expressão corporal de alegria e a trilha sonora calma e crescente concedem o 

tom de realização à narrativa, quando Humberto descreve que foi, na frente de uma 

faculdade, vender cachorro quente, pois não aguentava ficar em casa (ambiente que, 

numa análise do não dito, caracteriza o desemprego e, portanto, a exclusão do deficiente 

dessa esfera social). Humberto deixa subentendido que sua iniciativa empreendedora é 

um dos caminhos possíveis para o deficiente que queria se inserir no mercado de 

trabalho, mas evidencia que tal decisão envolve um culto à performance, quando 

descreve que, ao ambicionar crescer, decide abrir uma loja que posteriormente 

“quebra”. Em seguida, comenta que começou a atuar na área da educação e que hoje 

leciona, sendo instrutor na aviação. Essa frase da narrativa oral vem acompanhada de 

duas fotos: uma de Humberto rodeado por várias pessoas, o que realça o alcance da sua 

profissão e a inclusão social de Humberto, e outra foto dele sentado, na cadeira de 

rodas, perto de uma turbina de avião, o que amplifica o imaginário em torno da sua 

profissão.  

O ethos da superação é construído ao apresentar, durante a narrativa, com 

predominância, os tons da superação e da realização. Humberto descreve o seu caráter 

como sendo de alguém que passou por um estado de sofrimento grande após o trauma 

corporal, mas que, por meio do trabalho e de uma postura autoempreededora que 

assume as responsabilidades pelo sucesso ou fracasso que alcançados, consegue hoje 
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viver da melhor maneira possível. A forma como a narrativa se constitui sugere traços 

corporais de uma pessoa de meia idade, com deficiência física – paralisia nos membros 

inferiores.  

 

 Na versão estendida, diante de uma trilha sonora crescente e calma, Humberto 

expressa corporalmente amargura ao descrever o seu acidente de carro, fato que 

concede o tom dramático à situação narrada, principalmente quando comenta sobre as 

pessoas que o socorreram. Diferentemente da versão reduzida, Humberto comenta que 

“se o regate tivesse me socorrido, eu ia ficar seis meses engessado e voltaria a andar”. O 

resgate é aqui retratado como um serviço que, ao ser consumido, poderia ter evitado a 

paraplegia e, portanto, a transformação no seu estilo de vida. Humberto caracteriza-se, 

nessa situação, como vítima desse resgate não profissional. Expressa, porém, um 

processo de aceitação, quando comenta, ainda com o tom dramático, que atualmente 

pede para “Deus abençoar quem me socorreu, que eu não sei quem foi. Graças a Deus 

essa pessoa que me socorreu permitiu, ainda hoje, estar vivo”, Humberto realiza uma 

relação interdiscursiva com o discurso religioso que situa essa pessoa como um meio a 

partir do qual Deus atuou em sua vida. Subentendido em sua fala está à tentativa de 

perdoar essas pessoas, sendo, no momento da enunciação, um processo em andamento. 

Ao comentar sobre os vários erros médicos que teve, durante a sua recuperação 

hospitalar, a trilha sonora adquire um ritmo decrescente, sendo seguida por um período 

silencioso, que é interrompido por notas graves e constantes. Humberto expressa 

corporalmente agonia, e é construído o tom de angústia.  

Num momento posterior da narrativa, quando comenta sobre a sua postura 

autoempreendedora e performática diante dos médicos que não acreditaram na sua 

recuperação, a trilha sonora adquire um ritmo calmo e constante, e uma expressão 

corporal de alegria, contribui para a construção do tom de vitória. É nesse momento que 

ocorre uma ampliação de sentido, na narrativa, situando a afirmação de que Humberto 

“não ia mais voltar a andar”, como sendo aquilo que lhe deu “a condição de estar aqui 

hoje, sentado, como o médico achou que não iria ficar”. A oposição dos termos “voltar a 

andar” com “estar aqui hoje, sentado”, deixa subentendida o consumo da cadeira de 

rodas como equipamento, fazendo com que estar “sentado” seja o equivalente de “voltar 

a andar”. Também associa os sentidos de voltar a andar com os temas “recuperar” e 

“voltar a viver”. 
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Outra ampliação de sentido ocorre quando, durante um trecho melancólico da 

trilha sonora, Humberto comenta sem expressar emoções, dando forma ao tom de longa 

jornada, que “graças ao trabalho de vários profissionais, empenho e dedicação, na 

fisioterapia, comecei a voltar a me recuperar, comecei a voltar o movimento de braço, 

comecei a me dedicar bastante nos exercícios.” Esses profissionais constroem sentido 

em oposição aos médicos, auxiliando Humberto na busca por reabilitação. 

Ao comentar sobre o estigma da deficiência física e sobre as dificuldades que 

enfrentou, na sua vida após a recuperação, a expressão amargurada de Humberto, junto 

à trilha sonora que se mantém, durante um tempo, silenciosa e posteriormente é seguido 

por notas graves e constantes, concede a esse trecho da narrativa o tom de sofrimento. A 

sua decisão por tentar viver da melhor forma possível e buscar a felicidade, logo após 

ter percebido que teria de viver como paraplégico para sempre, mantém o mesmo tom 

da versão reduzida que é o da superação, construído por meio de um momento 

crescente e eufórico da trilha sonora, com resignação, sem expressar emoções.  

Sua trajetória profissional, na versão estendida, é narrada com o tom da 

superação, formulado a partir da expressão corporal de alegria e da trilha sonora calma 

e crescente. Humberto comenta todas as atividades laborais que ele realizou, 

demonstrando a sua capacidade empreendedora e performática. Porém, a ausência de 

fotos que realcem a profissão de instrutor da aviação, faz com que essa atividade laboral 

ganhe pouco destaque. Além disso, ocorre uma ampliação de sentido quando, num 

ritmo decrescente e melancólico da trilha sonora, expressando corporalmente seriedade, 

Humberto constrói um de tom profissional quando comenta que atualmente leciona e 

possui uma nova empresa. Sobre essa empresa: 

 

[...] eu acho que a gente ajuda as pessoas a ficarem melhores a cada dia. A 

empresa é Melhorando Pessoas, nosso trabalho é fazer com que as pessoas se 

sintam cada vez melhores, por quê? Porque hoje muita gente reclama, acorda 

reclamando, pô, onde eu trabalho é uma porcaria, minha vida é uma porcaria. 

As pessoas não percebem mais tudo que ela precisa para ser feliz já está 

dentro dela. 

 

A empresa descrita por Humberto constrói seu valor, no ato de ajudar as pessoas 

a ficarem melhores a cada dia, refletindo e refratando a cultura da performance presente 

no capitalismo contemporâneo, que situa o sujeito como o único responsável pela 

obtenção do sucesso, e no caso, a obtenção da felicidade. No não dito, observa-se, no 

nome da empresa “melhorando pessoas”, que, por meio das mercadorias ofertadas, o 
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sujeito pode investir, no seu “valor de mercado” (BAUMAN, 2007), para contornar o 

estigma da infelicidade. Subentendido nessa frase observa-se que Humberto constrói-se 

como um sujeito que possui a credibilidade para discursar sobre o tema felicidade e 

infelicidade, fato que é legitimado por sua história de vida e por sua condição física.  

O ethos construído, na versão estendida da narrativa de Humberto, é o do 

sobrevivente, visto a utilização, com predominância, dos tons: dramático, de angústia, 

de longa jornada e de superação. Humberto descreve seu caráter como de alguém que 

encara os danos sofridos no decorrer da sua vida com amargura, mas que consegue 

viver da melhor forma dentro das suas possibilidades. Trata-se de um sujeito 

trabalhador e empreendedor, que assume as responsabilidades pelo seu sucesso ou 

fracasso. A forma como a narrativa se constitui sugere traços corporais de uma pessoa 

deficiente, que consegue movimentar os braços e a cabeça, como condição de sua 

paraplegia. 

Sobre as representações de trabalho e de consumo presentes tanto, na versão 

reduzida, quanto na versão estendida das narrativas de Humberto, observa-se que: 

1. O trabalho é o local no qual o deficiente físico pode reinserir-se 

socialmente, o que estabelece diálogo com o imaginário dos batalhadores 

brasileiros. Por meio do trabalho, o deficiente pode alcançar a 

normalidade. Subentendido tem-se o estigma do desemprego como algo 

que acompanha o deficiente físico, e a dificuldade de ele inserir-se, no 

mercado de trabalho, necessitando de iniciativas empreendedoras para 

tanto; 

2. O trauma corporal gera diversas necessidades que precisam ser atendidas 

logo após o acidente. A primeira delas é o regate que, se não for um 

serviço feito por profissionais, pode trazer problemas. O segundo são os 

serviços dos médicos, sujeitos que, no caso de Humberto, erram, 

prolongando o tratamento, e que não acreditam na recuperação do 

acidentado. Têm-se também os serviços prestados pela fisioterapia como 

local em que a reabilitação corporal ganha novos contornos; 

3. O consumo da cadeira de rodas está relacionado às necessidades da 

condição de paraplegia, capacitando o sujeito para a locomoção. 

 Humberto apresenta uma postura empreendedora que visa o alcance de 

realizações profissionais por meio de uma alta performance. Os ethos, porém, diferem-
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se em cada versão da narrativa, sendo afetados pela linguagem audiovisual que modifica 

o tom da realização presente na versão reduzida, para um tom profissional na estendida. 

Essa mudança no tom, mais o acréscimo do tom da longa jornada na versão estendida, 

fazem com que o ethos da reduzida seja o da superação e o da estendida seja o do 

sobrevivente. 

 

5.3.5. Willian Coelho 

 

                         Figura 9: Willian Coelho 

               Fonte:: Portal da Superação (2010) 

 

Willian tem 31 anos, é paraplégico e sua história de vida se enquadra na 

categoria “consagração do herói (Figura 9)”. A maneira que Willian se apresenta 

perante a câmera é de um sujeito inquieto, tatuado, com dreadlocks
2
 e que usa um 

piercing
3
, no nariz, fatos que o enquadram a grupos sociais ligados à juventude. Sua 

narrativa de superação, na versão reduzida, segue o contrato comunicacional padrão 

proposto pela Rede Globo, e tem predominância da linguagem oral, do corporal, da 

trilha sonora e de fotografias. 

Possuindo um estilo de vida em que descreve ser motoqueiro, Willian sofre um 

acidente, tornando-se paraplégico. Após vencer seus preconceitos quanto a sua própria 

                                                
2 Dreadlocks é um penteado de cabelo que consiste em “bolos cilíndricos de cabelo que aparentam 

‘cordas’ pendendo do topo da cabeça” (WIKIPÉDIA, http://pt.wikipedia.org/wiki/Dreadlocks). 
3  Piercing é “uma forma de modificar o corpo humano, normalmente furando-o a fim de introduzir peças 

de metal esterilizado” (WIKIPÉDIA, http://pt.wikipedia.org/wiki/Piercing) 
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situação, Willian resolve tomar atitudes para melhorar a condição social dos deficientes 

físicos, montando uma ONG e mobilizando uma passeata.  

A história de Willian se organiza em dois momentos narrativos distintos: a vida 

antes do acidente e a vida após o acidente.  

O tom da tensão é construído quando, com uma trilha sonora que permanece 

repetindo uma mesma nota grave durante certo tempo, Willian comenta, sem entrar em 

detalhes, que sofreu um acidente e tornou-se paraplégico. Esse mesmo tom de tensão 

permanece quando afirma que “vivia empinando moto sem saber o que era uma lesão 

medular”, frase que realça a falta de conhecimento de Willian, antes do acidente, sobre 

questões que dizem respeito à deficiência física. Uma foto de Willian empinando uma 

moto é mostrada, reforçando associações relacionadas ao risco que envolve tal 

atividade. 

Willian afirma, sem expressar emoções, durante um momento da narrativa que 

mantém o mesmo tom da tensão, que começou a reparar “que na vida não via muita 

oportunidade e não via nem muitas pessoas com deficiência, porque essas pessoas 

estavam segregadas, essa maioria estava escondida”. Na sua fala, observa-se que 

Willian denuncia os estigmas sociais e os regimes de visibilidade, que ocultam os 

verdadeiros contornos da condição social do deficiente físico. Uma fotografia dele 

pensativo e sério contribui para a construção de um sentido de indignação. 

Um ritmo calmo e crescente da trilha sonora auxilia na construção do tom da 

determinação, quando Willian narra de forma enfática o fato de hoje presidir uma ONG 

“que faz um barulho por ai, pelo Brasil e pelo mundo para incluir a pessoa com 

deficiência”. A figura “barulho” associa-se ao tema “inclusão”, e diz respeito ao atual 

espírito do tempo no qual a visibilidade torna-se um imperativo. O emblema da ONG é 

mostrado, no fundo branco atrás de Willian, e apresenta um dragão sentado numa 

cadeira de rodas, imagem que se associa ao estilo de vida alternativo dele. 

Durante um trecho calmo e constante da trilha sonora, o tom idealista é 

construído quando Willian descreve de forma enfática que uma das ações realizadas 

pela ONG foi organizar uma passeata pacífica, conseguindo mobilizar 

aproximadamente três a cinco mil pessoas “mostrando que a pessoa com deficiência tem 

que sair, na rua, tem que mostrar a cara, e mostrando para a sociedade que ela faz parte 

dessa transformação”. Por ser uma ação que visa, a princípio, elaborar representações 

que combatam os estigmas do deficiente físico e os incluía no imaginário cultural, tal 
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ação aponta, no não dito, a existência de um estado de “estrangeiro de si” 

(MORAES,1998) no qual o deficiente físico, sem os referenciais sociais e midiáticos 

que orientem o modo como agir e lidar com a sua condição, acabam autosabotando sua 

própria inclusão. Duas fotografias acompanham tal descrição de Willian, uma que 

mostra uma multidão de pessoas nas ruas, realçando o alcance e o tamanho da 

manifestação organizada pela ONG, e outra que apresenta quatro cadeirantes 

participando da passeata, destacando que o deficiente físico deve/pode também 

participar de maneira ativa nessas ações que visam melhorar sua condição social. 

Com esse mesmo tom idealista, Willian comenta que: “o meu orgulho é poder 

empenhar o meu trabalho, a minha experiência, [...] para tentar fazer um trabalho digno, 

que me sustente e que também impacte, de certa forma, positivamente na sociedade”. 

Tal afirmação, aparentemente, refere-se ao trabalho que ele realiza na ONG, porém, não 

oferece subsídios suficientes para que isso seja inferido. O tema “dignidade” está 

associado à ideia do “bem comum”, apresentando diálogo com o “espírito do 

capitalismo” (BOLTANSKI, CHIAPELLO, 2009), principalmente no que se refere a 

questões da responsabilidade social, também está associado ao tema trabalho, 

estabelecendo diálogo com a observação de Souza (2010) de que o trabalho seria o local 

que permitiria o reconhecimento cotidiano da dignidade.   

O ethos da narrativa é o militante, apresentando, com predominância, os tons da 

determinação e do idealismo, no decorrer da narrativa, ao mesmo tempo em que 

apresenta o caráter de Willian como sendo de alguém preocupado com o “bem comum” 

e disposto a realizar ações para enfrentar aquilo que considera errado, na sociedade, 

como o estigma do deficiente físico. A forma como a narrativa se constitui sugere traços 

corporais de uma pessoa jovem, com movimentos limitados, conseguindo mover apenas 

o tronco e a cabeça, em virtude de sua condição de paraplegia. 

 

A versão estendida acrescenta outros momentos narrativos à história de vida de 

Willian, como a sua vida antes do acidente, o acidente, e a recuperação hospitalar.  

Uma trilha sonora com ritmo calmo e crescente concede o tom idealista à fala de 

Willian, que narra sua vida antes do acidente, caracterizando-a por meio das figuras 

“motoqueiro”, “faculdade”, e “periferia”, sendo esta última acompanhada pelos temas 

“sentimento de amor”, “fraternidade” e “mutualidade”. Tais temas revelam uma 

interdiscursividade de cunho religioso que prega uma ideia de que todos somos iguais 
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diante de um ser superior, reduzindo a questão da diferença entre classes sociais. Com o 

tom de reprovação, construído durante um trecho silencioso da trilha sonora, Willian 

comenta, sem expressar emoções, que possuía um estilo de vida no qual empinava moto 

sem saber o que era lesão medular. 

Willian narra, num ritmo calmo e constante da trilha sonora, com tom de 

seriedade, o acidente de trânsito que interrompe a normalidade do estado inicial, 

modificando o seu corpo, destacando o fato de ter sido atropelado, quando uma viatura 

da polícia militar atravessou o sinal vermelho. Essa situação revela, numa análise do 

não dito, a infração cometida por um órgão público, que representa o Estado. 

Willian utiliza-se do tema “luto”, para descrever o momento, na reabilitação em 

que o sujeito se prende emocionalmente às lembranças do passado, no caso a vida antes 

da transformação corporal. Durante um momento decrescente da trilha sonora, William 

narra, com tom de advertência, o início da sua condição de paraplegia e revela: “Acho 

que a coisa mais difícil a ser vencida quando uma pessoa adquire uma deficiência [...] é 

ela quebrar todos os seus valores antigos, o seu próprio preconceito”. Trata-se de uma 

situação em que a identidade do deficiente é construída com base nos estigmas sociais 

da deficiência, que atrapalham o próprio deficiente na busca da sua superação. 

Durante um trecho melancólico da trilha sonora, descrevendo o seu processo de 

retomada da vida, o momento em que “o velho morre para nascer o novo”, ocorre uma 

ampliação de sentido da versão reduzida, quando Willian descreve enfaticamente, com 

tom idealista, que começou a reparar que os deficientes físicos permaneciam segregados 

e sem muitas oportunidades. Na versão estendida, Willian utiliza-se do tema “vida real”, 

para marcar o cenário do estigma e a invisibilidade do deficiente. O tema “vida real”, no 

não dito faz contraponto à ideia de “vida irreal”, que diz respeito ao imaginário da 

pessoa “comum”, no qual o deficiente físico, o seu estigma, e a sua falta de 

oportunidades, não se fazem presentes. 

O mesmo tom idealista é construído durante um momento silencioso da trilha 

sonora, quando, ao observar “que estava tudo deturpado, tudo errado, que as pessoas 

com deficiências sofriam, é... um prejuízo em não serem incluídas, na sociedade e 

ficavam quietas e não faziam nada”, Willian sai do estado de “luto” e decide “fazer 

alguma coisa para mudar esse panorama”, criando a ONG Movimento Superação. Tal 

ato revela uma postura empreendedora de Willian, com enfoque no “bem estar social”. 
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Ao descrever o seu envolvimento com a ONG, o mesmo tom da determinação 

presente na versão reduzida, é construído durante um momento calmo e constante da 

trilha sonora. A ausência de fotografias, por sua vez, deixa de caracterizar visualmente o 

impacto e o modo em que ocorre a passeata pacífica mobilizada pela ONG. 

Diante de um ritmo crescente da trilha sonora, com tom convicto, Willian 

comenta a importância que tais lutas possuem para a sociedade, visto que: “todos são 

passivos de um dia precisar usar uma cadeira, mas mesmo que, tomara não aconteça, 

um local inclusivo com rampas, com desenho universal é muito melhor para todos, 

quem anda e quem não anda”. A figura “cadeira” (de rodas) assume o papel de um 

consumo destinado a satisfazer as necessidades do deficiente físico, que por se vincular 

tão intrinsecamente ao seu estilo de vida, torna-se sinônimo de deficiência na frase. 

Trata-se de um consumo que necessita de lugares com acesso adaptado, sendo esse um 

critério que possibilita, ou não, a inclusão. Subentendido, nesse trecho, tem-se o tema da 

igualdade, que separa a pessoa “normal” da pessoa deficiente apenas por uma questão 

de eventualidade, de acaso. As ações de Willian, portanto, não se limitam às 

especificidades da condição de classe dos deficientes, mas abrangem todos os sujeitos 

na sociedade que podem vir a se tornar deficiente. 

Na versão estendida, ocorre uma ampliação de sentido quando o tom de 

realização é formado diante de um ritmo calmo e crescente da trilha sonora e Willian 

comenta, com uma expressão tranquila, que: “pessoal, a minha maior superação eu acho 

que foi profissional, de hoje eu trabalhar numa grande empresa, na área de 

responsabilidade social”. O fato de se tratar de uma “grande empresa” coloca em 

evidência – enquanto pressuposto e subentendido – o capital humano superior de 

Willian, por este ter correspondido aos requisitos necessários para alcançar tal emprego. 

Diferente da versão reduzida, a versão estendida deixa claro que o orgulho de Willian 

por fazer um trabalho digno e que vise ao “bem comum” diz respeito à sua atuação 

dentro dessa empresa. 

O ethos da narrativa de Willian, na versão estendida, é o militante, visto a 

presença, com predominância dos tons: do idealista, da determinação e da realização. 

Willian descreve o seu caráter como sendo de alguém preocupado com o “bem 

comum”, não apenas do deficiente físico mas de todos aqueles que um dia poderão se 

tornar um. Além disso, Willian apresenta-se como um sujeito que cresceu na periferia e 

mostra uma postura empreendedora ao construir uma ONG e ao mobilizar uma 
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passeata. A forma como a narrativa se constitui sugere traços corporais como sendo de 

alguém jovem, porém, com limitação de movimentos, em razão da sua situação de 

paraplegia. 

Sobre as representações de trabalho e de consumo presentes tanto, na versão 

reduzida quanto, na versão estendida das narrativas de Mara, observa-se que: 

1. O trabalho social possui uma grande importância na caracterização de 

Willian como alguém preocupado com o “bem-estar” comum dos 

deficientes físicos. É por meio da sua atuação social que Willian se 

consagra como herói. Esse trabalho social visa principalmente enfrentar 

os estigmas sociais que envolvem a condição do deficiente físico, 

presentes, no imaginário, não apenas das pessoas “comuns”, mas também 

do próprio deficiente físico; 

2. Mesmo com participação de Willian numa ONG, ele considera como sua 

maior superação pessoal o fato de ter conseguido se inserir no mercado 

de trabalho. Tal situação deixa subentendida a dificuldade que o 

deficiente físico possui nesse tipo de reinserção social. Deixa a entender 

também que é o fato de atuar no setor de responsabilidade social que o 

faz sentir “dignidade” por fazer um trabalho, que de certa forma, visa ao 

“bem comum”; 

3. Alguns consumos são caracterizadores do grupo dos deficientes físicos, 

como as cadeiras de rodas. Porém, esse consumo estabelece questões de 

inclusão ou exclusão social, visto que, mesmo capacitando os sujeitos à 

locomoção, esses necessitam de rampas para tornarem acesso a alguns 

lugares; 

4. A narrativa situa que o uso da cadeira de rodas é algo possível a todos, 

independente do seu atual estilo de vida. Tal fato é evidenciado, na 

própria fala de Willian, quando ele caracteriza seu antigo estilo de vida 

pelo uso da motocicleta e aponta que fazia o uso dela sem saber das 

possíveis consequências. 

Ao apresentar a história de Willian como sendo um exemplo de superação, a 

Rede Globo de Televisão demonstra sua valorização por um sujeito que é capaz de 

realizações, e que assume, de forma empreendedora, a responsabilidade por atuar em 

prol do bem-estar comum. Em ambas as versões o ethos construído é o militante, sendo 
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que na reduzida oculta-se uma “falha” do estado, como é o caso do seu acidente de 

trânsito ter sido provocado por uma viatura de polícia que atravessou o sinal vermelho 

na hora errada. 

 

5.3.6. Daniele Fernandes da Costa 

 

                      Figura 10: Daniele Fernandes da Costa 

            Fonte:  Portal da Superação (2010) 

 

Daniele tem 29 anos de idade, é paraplégica, e sua história de vida se enquadra 

na categoria “disforia associada à esperança da superação (Figura 10)”. Antes do 

acidente de carro que a transformou em paraplégica, Daniele tinha um relacionamento 

amoroso que acaba durante a sua recuperação hospitalar. No shopping, ao receber um 

elogio com relação a sua beleza, Daniele sente-se novamente mulher. 

Na versão reduzida dois momentos narrativos organizam a história de vida de 

Daniele: a recuperação hospitalar e a vida depois da recuperação. 

Na trilha sonora, uma nota grave repete por um breve momento auxiliando na 

construção do tom da tensão quando Daniele comenta, com simplicidade, o acidente 

automobilístico que sofreu no qual estava junto o seu ex-namorado. Uma foto do carro 

acidentado reforça a gravidade do trauma corporal ocorrido. O mesmo tom da tensão é 

mantido, quando comenta não ter se desesperado ao descobrir estar paraplégica porque 

ainda não tinha assimilado a situação. Duas fotos de Daniele deitada na cama, 

hospitalizada, um ao lado de um médico, outra ao lado de uma moça, mostram que 
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Daniele não esteve sozinha durante o seu percurso hospitalar. O fato de todos 

aparecerem sorrindo nessas fotos auxilia na percepção de uma recuperação hospitalar 

encarada com otimismo. 

Posteriormente, uma trilha sonora calma e constante concede o tom dramático à 

narrativa quando Daniele, chorando, comenta que “o que mais me marcou foi quando eu 

escutei da pessoa que falava que me amava que eu tinha que ficar em cima da cama 

mesmo, aleijada e não voltar a andar nunca mais”. Nessa situação, a figura “cama” é 

apresentada como uma prática de consumo que marca um dos estilos de vida possíveis 

de um deficiente físico, um estilo que é considerado por Daniele como sendo negativo e 

ofensivo. A figura “cama” tematiza uma derrota, e deixa subentendida a impossibilidade 

de uma vida na qual a superação e/ou a felicidade estejam presentes. Esse trecho da 

narrativa é acompanhado por duas fotos: a) uma que reforça a ideia de uma paixão ao 

mostrar Daniele recebendo uma flor de um rapaz que permanece anônimo na foto; b) e 

outra de Daniele deitada, na cama do hospital, triste, com vários aparelhos a sua volta. 

Diante de um ritmo calmo e constante da trilha sonora, o tom da transformação 

é construído quando, com uma expressão alegre no rosto, Daniele narra o dia em que, 

no shopping, um rapaz perguntou se ela estava, na cadeira de rodas por causa de algum 

problema na perna. Ao descobrir sobre a sua condição de paraplegia, esse homem 

comenta: “nossa você é tão bonita, não parece que você..., parece que você está com a 

perninha machucada”. A cadeira de rodas é apresentada como uma prática de consumo 

que pode ser exercida em diferentes situações, exigindo a presença de outros elementos 

semânticos para compor, para o outro, o tipo de consumo que está sendo realizado – no 

caso, sua beleza amenizaria a percepção da sua deficiência física. Três fotografias de 

Daniele sentada, na cadeira de rodas, acompanham esse trecho da narrativa, sendo que 

em todas Daniele aparece sorrindo. 

 O tom da superação é formado quando Daniele comenta que, naquele dia, no 

shopping, percebeu que continuava sendo mulher. O tom da determinação é elaborado 

quando Daniele comenta de forma empolgada, durante um ritmo crescente e eufórico da 

trilha sonora, que: “Eu tenho uma frasezinha que eu sempre levo junto comigo, que é 

assim: eu quero, eu posso, eu vou conseguir, porque eu tenho certeza da minha vitória”. 

Uma relação interdiscursiva com as narrativas de autoajuda é formada nesse trecho, 

apresentando um modelo de conduta no qual o sujeito deve manter-se otimista e 

responsabilizar-se pelo sucesso ou fracasso alcançado na busca pela felicidade, para 
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dessa forma “curar” a “doença”, que seria, no caso, o estado de sofrimento. Essa frase 

também apresenta uma superação que ainda não foi alcançada, no momento da 

enunciação, mas que se faz presente no imaginário de futuro de Daniele. 

O ethos presente da narrativa é o da determinação, com predominância dos tons 

da transformação, e da determinação. O caráter de Daniele apresenta-se como sendo de 

alguém que mesmo não tendo alcançado a superação, apresenta otimismo e assume a 

responsabilidade pelo alcance da sua felicidade. Daniele, diante das câmeras, sugere 

traços corporais de uma pessoa jovem, de boa aparência, com limitações de movimento, 

em função da sua condição de paraplégica. 

 

Na versão estendida, durante um ritmo calmo e constante da trilha sonora que 

concede ao enunciado o tom saudosista, Daniele descreve de forma nostálgica que 

possuía um estilo de vida que ela “curtia muito”, na qual trabalhava e era “super 

independente”. Trata-se de uma situação que não está presente na versão reduzida, e que 

permite observar, no não dito, que a vida de Daniele, após o acidente, é uma que ela 

“não curte muito”, pois nela inexiste a esfera do trabalho e o tema “independência”.  

Os tons dramático e da transformação que se fazem presentes, na versão 

reduzida, permanecem, na versão estendida, porém com outras configurações. O tom 

dramático continua a acompanhar o momento no qual Daniele descreve chorando a 

comentário do seu ex-namorado durante a sua recuperação hospitalar: de que deveria 

permanecer deitada numa cama e desistir da superação. Ao invés de uma trilha sonora 

que possui um ritmo calmo e constante, tem-se, na versão estendida um momento de 

silêncio. O segundo tom, o da transformação, é construído durante um ritmo crescente e 

eufórico da trilha sonora, acompanhando, por sua vez, um novo momento da narrativa, 

no qual Daniele descreve com seriedade o seu retorno para a casa: 

 

[...] a primeira impressão que eu tive é que eu era uma pessoa... um ET, 

porque todo mundo ficava me olhando e eu não sabia o que eu falava, o que 

fazia e quando eu dei por mim, realmente, de ver a minha situação, numa 

cadeira de rodas, vendo meus amigos em pé, minha família em pé e eu 

sabendo que eu não poderia estar naquela situação, não podia ficar em pé 

mais, eu me desesperei, realmente, foi muito difícil. 

 

Daniele utiliza-se da figura “ET” para tematizar a questão do estigma social. Sua 

frase revela um diálogo com Breton (2009, p.75) quando este comenta que a 

modificação corporal desfavorável “é socialmente transformada em estigma, a diferença 

gera a contestação. O espelho do outro é incapaz de explicar o próprio espelho. [...] 
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coloca em dúvida um momento peculiar da identidade chamando a atenção para a 

fragilidade da condição humana”. Daniele, ao comparar-se com o outro, destaca uma 

situação de diferença que acompanha a sua atual condição de deficiência física, 

deixando subentendida a importância que atribui ao corpo como local do alcance de 

uma possível normalidade. A cadeira de rodas associa-se diretamente a uma prática de 

consumo que caracteriza o estilo de vida de um deficiente, um marcador de diferença 

para com as pessoas “normais”. 

Um ritmo calmo e constante da trilha sonora constrói o mesmo tom da 

transformação presente na narrativa reduzida, quando Daniele comenta com uma 

expressão corporal de alegria o dia em que foi abordada por um homem no shopping, e 

questionada se estava com algum problema na perna. Na versão estendida, uma 

ampliação de sentido ocorre quando Daniele descreve que o homem ficou “meio 

assustado” quando soube da sua condição de paraplégica. Essa reação do homem revela, 

no não dito, que a beleza corporal não faz parte do estigma social da deficiência física, 

sendo aquela, portanto, uma das maneiras de contorná-lo. Na versão estendida, com o 

tom saudosista, Daniele descreve, durante um ritmo crescente da trilha sonora, que:  

 

Foi difícil, é difícil ainda, ainda é difícil para mim, eu olhar, ver meu corpo, 

não da forma que era antes, a beleza que eu tinha, que eu perdi. Isso foi muito 

difícil para mim, inclusive porque meu corpo para mim era o meu tudo, 

vamos dizer assim, era a minha apresentação. Hoje a minha apresentação é o 

meu sorriso, é eu estar sempre penteada, com uma maquiagem no rosto, estar 

de bem com a vida. Eu estou sorrindo sempre, por mais difícil que tenha sido 

o meu dia, eu estou sempre sorrindo, mesmo na dor, muitas vezes eu estou 
conversando com as pessoas, eu to com dor, mas mesmo assim, eu estou 

sorrindo, to brincando, eu sou feliz, eu amo, é, eu vivo, mesmo estando numa 

cadeira de rodas, eu sei o que é viver. 

 

 Nesse trecho da narrativa, Daniele estrutura sua própria identidade em torno do 

“culto ao corpo” (GOLDENBERG; RAMOS, 2002). Em diálogo com o espírito do seu 

tempo, Daniele aponta o corpo deficiente como sendo um corpo estigmatizado, que não 

possibilita o alcance do capital simbólico que ela costumava ter. Subentendido nesse 

trecho, apresenta-se o sofrimento que Daniele sente por causa do déficit simbólico do 

seu corpo anormal. A cadeira de rodas é apresentada como uma prática de consumo 

diretamente associada à anormalidade do seu corpo e, portanto, “estigmatizante”.  

Para aumentar o capital simbólico do seu corpo deficiente, Daniele investe no 

seu “valor de mercado” (BAUMAN, 2007) utilizando para tanto de estratégias que 

envolvem maquiagem, no rosto, pentear o cabelo estar de bem com a vida e sorrir 
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sempre. Tais estratégias permitem ter acesso ao tema “felicidade” numa versão que 

reflete o atual espírito do tempo: conforme Freire Filho (2010), “ser feliz hoje” é um 

imperativo, e a tristeza, outro tipo de estigma social. Demonstrar felicidade seria uma 

maneira de contornar o estigma da infelicidade, que, subentendido, na narrativa de 

Daniele, acompanha o estigma do corpo diferente. No final da narrativa, o ritmo calmo 

e constante da trilha sonora e uma expressão de seriedade constroem o tom da 

determinação quando Daniele cita a frase “eu quero, eu posso, eu vou conseguir, porque 

eu tenho certeza da minha vitória”. 

Na versão estendida, o ethos construído é o da esperança, com predominância 

dos tons saudosista e da determinação, bem como a apresentação do caráter de Daniele 

como sendo de alguém cuja busca pela superação ainda não foi alcançada, que encara 

com grande frustração o seu corpo debilitado, e que tenta adotar uma postura otimista, 

por acreditar que sua felicidade depende unicamente dela, sem, porém, conseguir 

expressar em todas as suas falas a adoção dessa postura. A forma como a narrativa se 

constitui sugere traços corporais de uma pessoa jovem, bonita, mas com movimentos 

limitados, em razão de sua condição de paraplegia. 

 Sobre as representações de trabalho e de consumo presentes tanto, na versão 

reduzida, quanto, na versão estendida das narrativas de Daniele, observa-se que: 

1. O trabalho se manifesta apenas na forma de desemprego, não estando 

presente em outros momentos da narrativa posteriores ao acidente; 

2. A recuperação hospitalar vem a satisfazer as necessidades impostas pelo 

trauma corporal; 

3. Alguns produtos vêm a satisfazer as necessidades específicas do 

deficiente físico, caracterizando também o estilo de vida possível dele, 

como é o caso da mercadoria “cama” que está associada a um modelo de 

conduta em que o indivíduo permanece lamentando. E a cadeira de rodas, 

que se associa a um estilo de vida próximo ao da superação. A cadeira de 

rodas, porém, mesmo sendo um produto que se associa diretamente à 

condição de deficiência física, também é um produto que comunica 

outros sentidos, tais como o da reabilitação de um trauma corporal 

menor; 

4.  Práticas de consumo auxiliam Daniele a investir no seu “valor de 

mercado”, como, por exemplo, maquiagens, manter o cabelo sempre 
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penteado. Esse investimento, no “valor de mercado” do sujeito, auxilia a 

diminuir o impacto do estigma social da deficiência física. 

 Na narrativa de Daniele, existe uma valorização do sujeito que busca obter uma 

felicidade de alta performance, atuando para tanto de forma autoempreendedora, 

investindo no seu próprio “valor de mercado”. Seu ethos que se mostra na narrativa 

reduzida como sendo de determinação, na estendida transforma-se no da esperança 

quando os fatos expressos na narrativa estendida revelam sua preocupação com o corpo 

como lugar do alcance da normalidade.  

 

5.3.7. Marco Antônio Guedes 

 

                         Figura 11: Marco Antônio Guedes 

               Fonte:  Portal da Superação (2010) 

 

Marco tem 61 anos e sua história de vida se enquadra, na categoria “superação 

como volta ao estado de normalidade (Figura 11)”. Médico traumatologista, Marco 

sofre um acidente de moto que resulta na amputação de sua perna esquerda. Após o 

acidente, continua exercendo sua profissão, direcionado-a para cuidar de pessoas 

amputadas. Um dia sua esposa aluga uma quadra de tênis e o convence a acompanhá-la. 

A partir desse momento, uma sequência de descobertas esportivas faz com que Marco 

perceba que “o limite do amputado tá dentro dele mesmo”. 

A sua história de vida tem dois momentos narrativos predominantes: a trajetória 

profissional depois do acidente e a trajetória esportiva. 
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 Ao narrar sem expressar emoções, o seu acidente de moto que levou a uma 

amputação abaixo do joelho esquerdo, o tom de tensão é construído durante a repetição 

de uma nota grave na trilha sonora. Uma fotografia de Marco sentado, usando uma 

prótese e olhando distante ilustram a sua condição física debilitada. 

Em seguida, o tom de ansiedade é construído quando, diante de um trecho 

melancólico da trilha sonora, Marco descreve, sem expressar emoções, que o acidente 

resultou numa “série de expectativas” que diziam respeito ao continuar na carreira a 

qual se propunha que era a de cirurgião: uma profissão em que era preciso “trabalhar em 

pé durante horas”. Três fotos ilustram esse momento da narrativa. A primeira apresenta 

Marco jovem, abraçado a uma mulher, a segunda apresenta Marco abraçando três 

crianças, e, a terceira, ele ao lado de um homem sendo que essa última foto, por vir 

acompanhado do texto “médico cirurgião”, permite inferir que esse homem seja seu 

colega de trabalho. Observa-se que essas fotos são casuais, buscando caracterizar Marco 

apenas por meio do seu estilo de vida e não por sua identidade profissional. A 

preocupação de Marco com a perda do trabalho produz sentidos relacionados à condição 

de desemprego, deixando subentendido que na sua própria percepção existia um estigma 

que situa o deficiente físico como alguém que possui uma capacidade de 

empregabilidade e um desempenho menores do que as pessoas “comuns”. 

Em seguida, diante de uma trilha sonora calma e constante, o tom de realização 

é construído quando Marco comenta que “obviamente um traumatologista vocacionado 

e sendo amputado, eu acabei sendo dirigido para esta área, que era a área de cuidar de 

gente amputada, e de, mais do que isso, trabalhar no sentido de evitar amputações 

sempre que possível”. Essa frase revela que o trauma corporal foi o responsável pelo 

novo direcionamento da sua profissão. 

Marco comenta, durante um ritmo crescente e eufórico da trilha sonora, que veio 

“aquela coceira de fazer alguma coisa, de se mexer de novo”. O tom da superação é 

construído, apresentando a esposa de Marcos (que aparece retratada numa foto durante 

esse trecho da história) como uma personagem “doadora” (PROPP, 2010), que 

apresenta o “meio ou auxílio mágico” (idem), o esporte tênis, para Marco. Esse “meio 

ou auxílio mágico”, transforma a sua percepção de que seria “um absurdo” um 

deficiente físico praticar atividades esportivas. Tal percepção evidencia o estigma 

presente, no imaginário de Marco, que o limita, mas também deixa subentendido que no 
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imaginário de profissionais da medicina o estigma da deficiência física também está 

presente. 

Com o mesmo tom da superação, Marco descreve que ao praticar tênis, ele 

sentiu novamente o prazer de sair “com uma camiseta suada outra vez”. Em seguida, 

revela que o tênis foi o primeiro de “uma sequência de descobertas esportivas que 

mostraram que o limite do amputado tá dentro dele mesmo, você vai até onde você 

consegue, né, e não até onde alguém ou uma sociedade qualquer impõe que é para você 

ir”. Uma relação interdiscursiva com o discurso de autoajuda situa os sujeitos como os 

únicos responsáveis pelo alcance da felicidade ou do sofrimento, deixando subentendido 

que, para Marco, os limites do deficiente dizem respeito ao quanto ele se deixa envolver 

pelos estigmas sociais. 

Cinco fotos acompanham toda a trajetória esportiva descrita por Marco: a) uma 

foto dele junto com a sua esposa, os dois sentados numa pedra, com bicicletas 

encostadas ao lado, permitindo inferir a prática do ciclismo; b) duas fotos de Marco 

jogando tênis; c) uma foto dele praticando alpinismo; d) e uma foto de Marco 

praticando arborismo, atravessando uma estreita ponte de madeira. Essas fotos realçam 

a capacidade do amputado em alcançar realizações. 

O ethos aqui construído é o da superação, visto que apresenta com 

predominância os tons da realização e da superação em conjunto da descrição do 

caráter de Marco como sendo o de um sujeito que assume a responsabilidade pelo 

alcance da sua própria felicidade, enfrentando os estigmas sociais da deficiência 

presente no seu próprio imaginário. A forma como a narrativa se constitui sugere traços 

corporais de uma pessoa comum, com idade avançada, e nas fotografias o corpo 

deficiente é apresentado em razão de sua condição de amputado. 

 

Na versão estendida, durante um ritmo calmo e crescente da trilha sonora, o tom 

melancólico é construído quando Marco narra o seu acidente de moto que lhe gerou 

expectativas relacionadas à continuidade do exercício da sua profissão de cirurgião. Por 

não haver fotos que ampliem o sentido dessa perda, o enfoque da sua ansiedade, na 

versão estendida, passa a ser exclusivamente profissional. Esse tom melancólico 

permanece quando, diante de uma trilha sonora calma e constante, Marco comenta que 

por ser um “traumatologista vocacionado”, acabou dirigindo-se para a área que cuida de 

pessoas amputadas. Uma ampliação de sentido ocorre quando Marco revela que, na 
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cirurgia de amputação, existia uma grande falha “no enfoque, na maneira de indicar e de 

fazer”. Para ele, essa cirurgia era vista pelos médicos como sendo de “segunda classe, 

como uma cirurgia que não é importante ser feita”. Tal afirmação destaca o descaso dos 

outros médicos para com a cirurgia dos amputados e deixa subentendido que se o 

próprio Marco não tivesse sofrido o acidente, ele, provavelmente, pertenceria a essa 

categoria. 

Marco também estabelece uma interdiscursividade com o discurso da medicina 

quando comenta que: “Uma amputação mal feita com o membro residual, que a gente 

chama de coto de amputação inadequado, vai resultar em problemas, no aparelho 

protético, no treinamento protético, na qualidade de marcha, e, finalmente, na qualidade 

de vida dessa pessoa de forma definitiva”. Tal interdiscursividade com o discurso da 

medicina atribui legitimidade à fala de Marco, que se caracteriza como médico. 

A jornada esportiva é narrada por ele sem expressar emoções, durante um ritmo 

calmo e crescente da trilha sonora que concede o tom da superação a narrativa, quando 

comenta que ao contornar o estigma social presente no seu imaginário, Marco começou 

a jogar tênis. Nessa situação, uma ampliação de sentido ocorre, quando revela que 

achava um absurdo a ideia de poderia praticar um esporte como tênis não tendo uma 

perna e usando uma prótese. Tal questionamento caracteriza a prótese como um 

consumo que constrói a dimensão estética do estilo de vida da deficiência, obtendo, 

nesse momento, o sentido de algo limitador. Porém, quando Marco descreve sua 

trajetória de descobertas esportivas, a prótese se torna um consumo que capacita o 

sujeito na realização de atividades que possibilitam o deficiente retornar à normalidade. 

 Marco comenta que hoje joga “tênis de maneira bastante competitiva no meu 

grupo”, situação que apresenta o seu desempenho como não ultrapassando o de uma 

pessoa normal. Com o mesmo tom de superação, Marco finaliza sua história de vida 

com a seguinte frase: 

Eu não vejo hoje um problema maior, eu acho que o problema está sempre 
dentro da gente, a gente resolve pela maneira como a gente enfoca. Quem se 

encolhe, começa a culpar o mundo ou tudo que acontece, começa a jogar nas 

costas da própria deficiência, acaba se limitando por iniciativa própria e não 

por imposição da deficiência em si. 

 

A relação interdiscursiva com o discurso de autoajuda se faz aqui presente, 

construindo o sujeito que “joga nas costas da própria deficiência” como um “doente”, 

que constrói para si mesmo um problema maior do que o existente. A “cura”, portanto, 

numa análise do não dito, seria a adoção de um modelo de conduta que situa o sujeito 
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como o único responsável pelo seu bem-estar, enfrentando, com otimismo, as limitações 

impostas pelo próprio deficiente que se deixa envolver pelos estigmas sociais. 

Na versão estendida, o ethos construído permanece sendo o da superação visto a 

presença, com predominância, do tom da superação em conjunto à descrição do caráter 

de Marco como sendo de alguém que se responsabiliza pelo alcance do seu próprio bem 

estar, capaz de enfrentar os estigmas da sua condição física e alcançar a normalidade 

por meio do retorno à sua profissão e das práticas do esporte. A forma como a narrativa 

se constitui sugere traços corporais de uma pessoa de certa idade, com vitalidade, apesar 

de sua deficiência física e em razão de suas práticas esportivas. 

Sobre as representações de trabalho e de consumo presentes tanto na versão 

reduzida, quanto, na versão estendida das narrativas de Marco, observa-se que: 

1. O trabalho assume um papel central na caracterização identitária de 

Marco, adquirindo novos contornos com a deficiência física, visto sua 

transformação em um médico especializado em amputação. O trabalho 

assume um importante papel, no alcance da normalidade de Marco, 

sendo que a ameaça de perder seu trabalho lhe causa ansiedades; 

2. A recuperação é vista a partir do seu ponto de vista como médico, e traz 

representações relacionadas ao papel do médico que não esta preparado 

para lidar com o deficiente, e que não o apoia; 

3. A prótese está associada à condição de deficiência física, e 

inevitavelmente aos estigmas que envolvem o imaginário de quem as 

observa. Marco posteriormente observa que o consumo das próteses 

possibilita-o alcançar a normalidade por meio dos esportes; 

4. O esporte é visto como um possível local de alcance da normalidade, por 

meio do alcance de um desempenho “competitivo” com os outros 

participantes do esporte. 

 Marco se apresenta como alguém que possui uma alta performance manifesta 

no esporte, bem como alguém que valoriza a identidade profissional. Em ambas as 

versões o ethos se mantém o da superação, havendo modificações, porém, na 

predominância do estilo de vida casual e esportivo de Marco na versão reduzida, e da 

identidade profissional e estendida na versão estendida. 
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5.3.8. Alarico Moura 

 

                              Figura 12: Alarico Moura 

                     Fonte:  Portal da Superação (2010) 

 

Alarico possui 64 anos, tem uma perna amputada e sua história de vida se 

enquadra na categoria “consagração do herói (Figura 12)”. Diante da câmera, Alarico 

caracteriza-se como alguém jovem, utiliza alargador em ambas as orelhas, piercing 

abaixo da boca, óculos, cavanhaque longo e amarrado com um barbante, colar de 

madeira e uma camiseta preta estampada com a imagem de um anjo – figura que, sem 

destruir o visual “alternativo” de Alarico, demonstra o vínculo dele com o “bem” e não 

com o “mal”. Na versão reduzida, tem-se predominância da narrativa oral, da trilha 

sonora e da linguagem corporal e das fotografias. 

A história de Alarico, na versão reduzida, inicia-se quando este, após ter sido 

atropelado, tem a sua perna amputada. Sua superação ocorre, quando por meio do 

esporte torna-se “octacampeão de ciclismo”, e quando consegue se reinserir no mercado 

de trabalho, por meio da profissão de artista plástico. 

A história de Alarico, na versão reduzida, é divida em dois momentos diferentes: 

a sua trajetória esportiva e a sua trajetória profissional. 

O tom da superação é construído quando, diante de uma trilha sonora calma e 

constante, Alarico comenta com simplicidade que ao ser atropelado teve sua perna 

esquerda amputada. Uma fotografia de Alarico sorrindo, já com apenas uma perna e 

sem próteses, abraçando uma moça na praia, auxilia para que esse trecho da narrativa 

adquira o tom da superação. 
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Esse tom permanece quando Alarico, com um semblante de alegria, descreve ter 

encontrado uma bicicleta encostada, no muro da sua casa, e que, após participar de 

algumas corridas, ter percebido que podia competir com pessoas com corpos “normais”. 

Alarico narra com uma expressão de empolgação e de alegria que, durante uma dessas 

corridas, ao se aproximar de um competidor que tinha “melhor poder aquisitivo” e um 

carro acompanhando ao lado, ouviu os dois conversando entre si: “Vai, seu infeliz, o 

perneta vai te pegar, o perneta vai te pegar”. Esse trecho mantém o tom anterior da 

superação e estabelece um intertexto com fábulas infantis nas quais se faz presente a 

frase “o monstro vai te pegar”. Esse intertexto auxilia a delinear o estigma do deficiente 

físico, situando o seu desempenho como sendo menor do que a de uma pessoa normal. 

Os competidores, ao expressarem tal estigma por meio dessa frase, revelam que ser 

ultrapassado por um deficiente físico é algo pejorativo para a afirmação do próprio 

desempenho. Ao descrever tal frase com um sorriso de alegria e de forma empolgada, 

Alarico revela a sua satisfação em, por meio do esporte, superar os estigmas que 

envolvem a sua condição física, bem como superar pessoas normais, com “melhor poder 

aquisitivo”. Três fotografias são apresentadas ao longo da trajetória esportiva aqui 

narrada, em todas, Alarico aparece trajado como se estivesse num campeonato, 

pedalando apenas com uma perna, sem fazer uso de prótese: a) na primeira fotografia, 

uma moto acompanha Alarico enquanto ele pedala; b) na segunda, Alarico é seguido 

por uma pessoa que tenta ultrapassá-lo; c) na terceira, Alarico é seguido por várias 

outras pessoas. Essa última foto vem acompanhada do texto: “é octacampeão carioca de 

ciclismo” e a linguagem audiovisual, no seu conjunto, contribui para a construção de 

sentido de Alarico como sendo alguém cuja performance é superior à das pessoas 

normais. 

O tom da narrativa permanece o da superação, quando, diante de uma trilha 

sonora calma e constante, Alarico comenta que descobriu o seu talento para exercer a 

profissão de artista plástico quando, no dia em que foi visitar um amigo artista, esse lhe 

entregou um bloco de madeira e brincou assim: “Alá, faz o seu é esquerdo”. Nessa 

frase, Alarico deixa subentendido que se não fosse por sua condição de deficiência, 

talvez não tivesse conhecido o seu talento, e, portanto, não exerceria hoje a sua 

profissão. Alarico narra que atualmente é um artista com certo reconhecimento, e 

fotografias endossam a qualidade do seu trabalho, ao apresentar Alarico concentrado, 

trabalhando, no seu ateliê, e ao ilustrar algumas de suas obras, como é o caso de uma 
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foto do seu pé esquerdo entalhado, na madeira, e outra de uma carranca negra e três 

gatos esculpidos. 

Sobre o trabalho, mantendo o mesmo tom de superação descrito anteriormente, 

Alarico comenta, sem expressar emoções, que: “Eu acho que vida e trabalho são 

presentes de Deus. Assim, então, Deus me deu essa felicidade, porque eu acordo todo 

dia para trabalhar, levantando da cama com o pé direito”. Nesse trecho, uma relação 

interdiscursiva com o discurso religioso é estabelecida, concedendo ao trabalho uma 

dimensão moral (WEBER, 1994) que se relaciona à própria noção de dignidade do 

sujeito (SOUZA, 2004). O tema felicidade é delineado pelo tema trabalho, mostrando, 

no não dito, que sem trabalho Alarico seria uma pessoa infeliz. Levantar da cama com o 

pé direito, mantém um nítido intertexto com a expressão “levantar da cama com o pé 

esquerdo” (que simboliza “mau humor” e “má sorte”), revelando a “boa sorte” que 

Alarico possui ao poder trabalhar, bem como o seu “bom humor” ao realizar essa 

atividade. Subentendido em toda essa frase tem-se a dificuldade do deficiente físico em 

conseguir inserir-se, no mercado de trabalho, visto que o próprio trabalho é um presente 

de Deus, algo que Alarico apenas conseguiu ter acesso por meio da descoberta do seu 

talento. 

O ethos que é construído, na narrativa reduzida de Alarico, é o do herói, com 

predominância do tom da superação em conjunto com a descrição do seu caráter como 

sendo de alguém com alta performance, que além de possuir talento artístico e valorizar 

o trabalho, supera pessoas com corpos “normais” no esporte. A forma como a narrativa 

se constitui sugere traços corporais de uma pessoa que, apesar de já ter certa idade, 

possui um estilo jovem de se arrumar, além de um corpo deficiente em função da 

amputação. 

 

Na versão estendida, fazem-se presentes outros momentos narrativos: a) as 

consequências do trauma corporal; b) a recuperação hospitalar; c) o imaginário de 

futuro. 

Diante de um ritmo calmo e crescente da trilha sonora, o tom melancólico é 

construído quando Alarico comenta com seriedade que ao ser atropelado por um “carro 

desgovernado”, teve que ser hospitalizado com um “trauma de coluna”, uma perna 

“destroçada” e uma fratura na bacia. O mesmo tom melancólico permanece quando 

Alarico descreve com seriedade as consequências do seu acidente que atingiram 
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principalmente a sua condição financeira: “a pessoa que vivia afetivamente, ela me 

abandonou e foi dissolvida toda a situação material que eu tinha com essa pessoa. A 

pessoa que eu tinha uma pretensa sociedade também se evadiu, perdi os negócios 

todos”. Além disso, para piorar sua situação financeira, Alarico comenta que perdeu 

todas as suas economias no tratamento realizado no hospital, descrevendo esse 

tratamento, numa análise do não dito, como uma mercadoria acessível apenas às classes 

sociais que têm condição financeira para tanto.  

O tom de retomada é construído quando, diante de um ritmo calmo e constante 

da trilha sonora, Alarico comenta que nunca conviveu com “negativismo”, com frases 

do tipo: “eu não vou fazer, não vou conseguir, eu não sou mais isso”. Tal afirmação 

estabelece uma relação interdiscursiva com o discurso da autoajuda, construindo um 

modelo de conduta no qual o negativismo é visto como uma “doença” a ser combatida, 

em oposição ao otimismo, que seria a cura. O tom de retomada permanece quando 

Alarico descreve que o término da sua estadia no hospital, deve-se a sua iniciativa em 

propor aos médicos que amputassem a sua perna. Tal decisão mostra capacidade de 

Alarico em autoempreender a sua própria recuperação e de responsabilizar-se pelo 

sucesso ou fracasso dela, sendo o médico apenas um personagem coadjuvante nesse 

processo: 

[...] eu cheguei perto do meu médico e conversando com ele. Poxa você já 

cortou muitas pernas. Se você amputasse minha perna qual era a tua visão, do 
que você está vendo durante esses dois anos, situação melhor? [...] Eu assinei 

alguns documentos de responsabilidade, e eu amputei a perna. 

 

Durante um momento euforico da trilha sonora, o tom de retomada é mantido 

quando Alarico narra com uma expressão corporal de conforto que: “destituído de toda 

uma condição financeira, minha família chegou perto de mim. Minha família – como é 

importante a família – chegou perto de mim e falou: aprende a andar que a gente cuida 

de você, até você poder constituir alguma coisa”. Nessa frase, Alarico revela possuir 

como diferencial um “capital familiar” (SOUZA, 2010) que lhe oferece suporte durante 

o seu processo de reinserção social, e que valoriza o trabalho (fato este que está 

subentendido na expressão “constituir alguma coisa”). 

Assim como na versão reduzida, o tom da superação se mantém presente 

quando Alarico, diante de uma trilha sonora calma e crescente, descreve, com 

entusiasmo e alegria, a descoberta do ciclismo como um esporte por meio do qual 

consegue superar a normalidade. Ao invés de fotografias que realcem a capacidade 
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performática de Alarico, a ampliação de sentido ocorre na narrativa oral, apresentando 

detalhes que evidenciam sua performance, como quando comenta que após a largada de 

um dos campeonatos “eu botei na minha cabeça: eu vou pegar ele, eu vou pegar ele, e 

peguei ele e o seguinte, eu fui pegando alguns deles”, ou quando diz que “naquele ano, 

em 94, eu ganhei todas as corridas que entrava, eu sou octacampeão de ciclismo”.  

Sobre o campeonato no qual descreve a presença de competidores que possuíam 

“poder aquisitivo melhorado”, uma ampliação de sentido ocorre quando Alarico detalha 

as práticas de consumo desses competidores, tais como da “moto bike cross, carro 

acompanhando do lado que dá isotônico, [...] par de rodas raiadas”. Tais mercadorias 

marcam uma distinção de classe por parte desses competidores e tem como pressuposto 

o aumento do desempenho deles. Alarico, porém, revela que esses competidores 

consumiam tais mercadorias de um modo que não ia ao encontro de uma melhoria na 

perfomance, visto que os mesmos ciclistas: “estavam subindo em zigue-zague e 

[Alarico] estava indo reto”. Ao ultrapassar esses competidores, além de superar o 

estigma social da deficiência física, a alegria que Alarico revela, deixa subentendido o 

fato de ele também superar fisicamente pessoas que possuem condições financeiras para 

investir em práticas de consumo que aprimorem seu desempenho físico. 

A trilha sonora calma e constante também concede o tom de superação na 

descrição da trajetória profissional de Alarico, que produz os mesmos sentidos presentes 

na versão reduzida. Esse mesmo tom de superação se faz presente quando Alarico, na 

versão reduzida, comenta o seu imaginário de futuro de forma bem humorada: “Eu 

tenho noção que, uma hora, eu provavelmente, eu vou cair na cadeira de rodas, por 

causa da condição física diminuída. Eu penso ser um Professor Xavier. Cadeira de rodas 

futuramente, carequinha, o X Men”. A cadeira de rodas apresenta-se como uma prática 

de consumo que caracteriza um grupo de sujeitos que possuem uma “condição física 

diminuída”, não necessariamente uma deficiência física. O intertexto que Alarico 

estabelece com o X-Men (grupo de mutantes, com superpoderes, mas que sofrem 

preconceitos sociais), dialoga com as questões que os deficientes físicos enfrentam para 

lidar com a sua situação de estigmatizados. Ao se colocar como um professor Xavier, 

Alarico revela a pretensão de orientar novos deficientes (no caso do X-men, novos 

mutantes) a aceitarem e superarem as dificuldades impostas por sua condição física.  

O ethos presente na narrativa de Alarico é o de herói que alcança a sua 

normalidade por meio do trabalho e transcende essa normalidade por meio do esporte. 
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Seu caráter apresenta traços que o posicionam como um sujeito autoempreendedor e 

com alta performance, que além de possuir talento artístico e valorizar o trabalho, foi 

capaz de superar pessoas não deficientes em um esporte no qual o desempenho físico é 

um diferencial. A forma como a narrativa se constitui sugere traços corporais de um 

sujeito jovem.  

Sobre as representações de trabalho e de consumo presentes tanto, na versão 

reduzida quanto, na versão estendida das narrativas de Alarico, observa-se que: 

1. O trabalho é visto como um local possível ao deficiente físico alcançar a 

normalidade, concedendo dignidade ao sujeito e o incluindo socialmente, 

estabelecendo dessa forma dialogo com o imaginário dos batalhadores 

brasileiros. O trabalho também é visto como um local de difícil acesso 

aos sujeitos deficientes, sendo uma conquista que não envolve apenas a 

sua vontade, mas também uma ajuda de Deus. 

2. A recuperação hospitalar vem a atender às necessidades impostas pelo 

acidente, sendo uma prática realizada não necessariamente pelo “gosto”. 

Porém, relaciona-se a uma condição de classe, sendo acessível apenas 

aos sujeitos que possuem poder econômico para consumi-la;  

3. O esporte é uma atividade por meio da qual o sujeito pode-se obter um 

alto desempenho e consagrar-se como um herói. 

4. As práticas de consumo do outro permitem que Alarico estabeleça uma 

relação de alteridade, reforçando sentidos da sua própria identidade. 

Dentro do esporte tais práticas atuam como símbolos de distinção 

pressupondo uma melhora na performance acessível graças a uma 

condição de classe. Tais práticas de consumo do outro auxiliam para que 

Alarico realce o seu alto desempenho esportivo ao descrever ser capaz de 

ultrapassar tais sujeitos. 

5. A cadeira de rodas aparece como um consumo que vem atender às 

necessidades de um corpo debilitado na velhice. 

 Alarico apresenta-se como um sujeito otimista, autoempreendedor, que é capaz 

de obter um alto desempenho, e de assumir as responsabilidades pelo sucesso ou 

fracasso que alcança. Em ambas as narrativas o ethos é o do herói. 
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5.3.9. José Augusto Afonso 

 

                            Figura 13: José Augusto Afonso 

                   Fonte: Portal da Superação (2010) 

 

José, aos 66 anos, é pai de um deficiente físico e sua narrativa se enquadra na 

categoria “disforia associada à esperança da superação (Figura 13)”. Sua história tem 

início com o acidente automobilístico do seu filho Mauro que resultou em um 

traumatismo craniano. Ele narra que vem acompanhando o seu filho em todos os 

estágios da recuperação, aguardando o dia em que esse consiga alcançar a 

“normalidade” por meio do trabalho. Em paralelo, José comenta que o acidente afetou a 

sua vida de modo que se demitiu do emprego e terminou um relacionamento que “era 

maravilhoso”. 

As observações que realiza sobre seu filho dizem respeito ao seu ponto de vista 

ideológico e comunicam, por meio de relações de alteridade e identidade, como José 

imagina a si mesmo, a superação de Mauro e indiretamente a sua própria superação. A 

“narrativa do eu” de José é estruturada em dois momentos: a vida pessoal de José e a 

recuperação de Mauro. 

Diante de um ritmo decrescente da trilha sonora, o tom de sacrifício é construído 

quando José, a princípio, narra angustiado que, para cuidar do seu filho, ele abriu mão 

do seu emprego. Tal situação entra em oposição, num momento seguinte da narrativa, 

no qual descreve que sua vontade é ver seu filho trabalhando, levando uma vida digna e 

independente. Em seguida, segurando um choro, com o mesmo tom de sacrifício, José 

comenta que abriu mão de um relacionamento afetivo que era maravilhoso, para se 

dedicar a recuperação do seu filho, fato que gerou conflito com o seu antigo estilo de 
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vida. Tendo que escolher qual estilo de vida manter, José revela tristemente que 

“acredito que num gesto de amor, eu abri mão desse relacionamento”. Essa narrativa é 

acompanhada de uma foto de José abraçado a uma moça e a Mauro antes do acidente, 

todos sorrindo, atribuindo sentido de felicidade a vida que antecedia o trauma corporal.  

O tom de transformação é construído quando, durante um momento calmo e 

crescente da trilha sonora, José narra com seriedade que um dos seus filhos sofreu um 

acidente de carro “seríssimo”, tendo um traumatismo craniano e sendo, posteriormente, 

acometido por várias infecções hospitalares. A modificação corporal que é apresentada 

na narrativa oral de José, entra em oposição com as fotos do seu filho, nas quais Mauro, 

retratado em momentos felizes, exibe um corpo normal, o que contribui para a 

construção do tom da transformação nesse momento narrativo. As fotografias que são 

apresentadas são: a) Mauro, com roupa de praia, abraçado a uma moça; b) Mauro sendo 

abraçado por várias pessoas que aparentam serem amigos (essa foto vem acompanhada 

pelo texto “infecções hospitalares”, o que ratifica a narrativa oral de José, ao mesmo 

tempo em que gera uma contradição na imagem); c) uma foto de Mauro, na piscina, 

olhando sério para a câmera. 

José conta com uma expressão de seriedade, mantendo o tom da transformação, 

que seu filho teve “uma alta até um pouco prematura, mas naquele tempo os planos de 

saúde tinham um limite de internação”. Subentendido, nessa frase, tem-se que o 

consumo hospitalar, caracterizado pelo plano de saúde, possui diferentes níveis de 

acesso que envolvem uma condição de classe social. 

Outra configuração, no tom da transformação ocorre quando, diante de uma 

trilha sonora calma e crescente, José comenta com seriedade que tentou todas as 

possibilidades de tratamento para contornar o prognóstico do seu filho, de que esse iria 

levar uma “vida vegetativa”. Nessa configuração, fotos de Mauro deficiente, durante o 

tratamento, são mostradas, ratificando os sentidos da narrativa oral de José que descreve 

que, dentre os tratamentos realizados, foi a ida de Mauro ao hospital Sarah Kubitschek 

que proporcionou um grande impulso na sua recuperação.  

Mantendo o tom da transformação, José comenta, com uma expressão de 

alegria, que: “a gente vai em casas noturnas, ele procura, apoiado em algum local, ele 

procura dançar, ele procura se divertir”. Essa sua expressão de alegria deixa 

subentendida uma felicidade relacionada ao avanço, na recuperação de Mauro, quando 

esse consegue realizar atividades que caracterizam uma normalidade alcançada. Nesse 
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trecho da narrativa, uma foto de Mauro, em uma casa noturna, rodeado por duas 

mulheres ratificam o sentido de retorno à normalidade. 

O tom de esperança é construído quando, durante um ritmo decrescente da trilha 

sonora, José comenta com resignação que hoje continua cuidando do seu filho, para que 

um dia ele ainda possa ver seu filho trabalhando e levando uma vida digna. Como 

apontado, no início desta análise, a esfera do trabalho é descrita como local que 

possibilita “a cada indivíduo na vida cotidiana classificar os outros como mais ou menos 

dignos de seu apreço ou desprezo” (SOUZA, 2004, p.83.  Além disso, apresenta-se 

também a questão do trabalho como uma maneira possível de reinserção social de 

Mauro, o que dialoga com o imaginário dos batalhadores brasileiros (SOUZA, 2010). 

No final do vídeo, Mauro aparece diante das câmeras, na mesma cena, com o seu 

pai. O tom da esperança é mantido quando José comenta com seriedade que: “esse aqui 

é meu filho Mauro, que por amor eu dedico a minha vida”. A imagem de Mauro 

sentando numa cadeira de rodas e com o seu corpo tremendo reafirmam a sua condição 

de deficiência física. 

O ethos da esperança é construído nessa narrativa, com predominância dos tons 

do sacrifício e da esperança, e por meio da descrição do caráter de José como sendo de 

um pai dedicado, preocupado com o bem-estar e com a recuperação do seu filho, 

disposto a sacrificar aspectos importantes da sua vida para tanto. A forma como a 

narrativa de Jose se constitui sugere traços corporais de uma pessoa com idade avançada 

e com um corpo “normal”, enquanto os traços corporais de Mauro variam de uma 

pessoa jovem para alguém com um corpo debilitado.  

 

Na versão estendida o tom dramático é construído quando, diante de um 

momento crescente e eufórico da trilha sonora, José narra angustiado, e segurando um 

choro, que abriu mão do seu emprego e que abandonou um relacionamento maravilhoso 

para cuidar do seu filho. Nessa versão, não aparece à foto de José, de Mauro e da moça 

juntos, o que oculta uma felicidade que antecede o trauma corporal. Ao invés disso, 

ocorre uma ampliação de sentido quando, ao descrever o conflito que a sua decisão por 

cuidar do seu filho gerou, no seu relacionamento, José justifica o rompimento com base, 

na trajetória profissional da outra pessoa: “eu me relacionava com uma médica que era 

bem mais jovem do que eu e ela estava, no apogeu da carreira dela, e eu estava levando 

uma vida assim”. Tal justificativa aponta a importância atribuída por José à esfera do 
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trabalho como caracterizador da identidade dos sujeitos, principalmente quando o que 

está em jogo são questões relacionadas, por exemplo, à dignidade.  

Uma variação no padrão discursivo, estabelecido pela Rede Globo, faz com que 

a música, que antes apresentava um ritmo calmo e crescente, desapareça durante a 

descrição de toda a trajetória de recuperação hospitalar de Mauro. O tom de gravidade é 

construído quando, com uma expressão corporal de seriedade, José comenta o acidente 

e todas as complicações que dele resultaram. Por sua vez, José, mantendo a mesma 

expressão de seriedade, comenta que Mauro “conseguiu, com a força dele, com a 

resistência dele, com a ajuda de Deus, superar todas essas dificuldades”. A relação 

interdiscursiva com o discurso religioso é estabelecida nesse trecho, situando Deus, 

como uma força maior que, junto à vontade do seu filho, possibilitou a recuperação 

dele. 

A trilha sonora, que tinha sido abruptamente retirada, retorna à narrativa 

mantendo um ritmo calmo e crescente que, em conjunto com a expressão corporal de 

seriedade de José, constrói o tom melancólico. Esse tom permanece entre o período da 

saída hospitalar de Mauro e a sua entrada, no hospital Sarah Kubitschek, situação em 

que é narrado o papel pró-ativo de José em adequar a sua residência de forma a atender 

às necessidades e limitações do corpo debilitado do seu filho. 

O tom da transformação é construído quando, diante de uma trilha sonora calma 

e constante, José descreve com um semblante alegre o avanço, na recuperação do seu 

filho após a entrada dele no hospital Sarah Kubitschek. Conforme revela, Mauro “está 

buscando muito. Ele está fazendo uma terapia com psicólogos, está sendo atendido. Ele 

está buscando muito a independência dele, a ponto das vezes assustar”. Essa frase situa 

os serviços dos profissionais psicólogos como sendo de grande importância para a 

recuperação psicológica do deficiente físico. Com esse mesmo tom da transformação e 

com uma expressão corporal de alegria, José comenta que: “hoje o Mauro já consegue 

fazer estas atividades: higiene oral, higiene íntima, se alimentar. Já teve alguns 

relacionamentos afetivos, namoradas, até atualmente ele está namorando”. Tal frase 

apresenta a alegria do pai em observar o seu filho retomar algumas atividades cotidianas 

que caracterizam a normalidade.  

Durante um momento calmo e crescente da trilha sonora, o tom da esperança é 

construído, quando José comenta que: “estamos aguardando isso, que a medicina, 

abaixo de Deus, que surja algum avanço para que, através da célula tronco, quem sabe 
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[...] continuo com uma fé inabalável em Deus”. Uma relação interdiscursiva com o 

discurso religioso é apresentada de forma a atribuir uma conotação de um “milagre 

possível” que diz respeito ao avanço da medicina. Subentendido, nessa fala, tem-se 

também que a normalidade de Mauro, para ser completa, necessitaria que houvesse 

algum modo de recuperar o seu corpo debilitado. 

Como na versão reduzida, o tom de esperança é construído no decorrer do ritmo 

calmo e constante da trilha sonora, quando, com resignação e sem expressar emoções, 

José comenta a sua vontade de ver seu filho um dia trabalhando e levando uma vida 

digna, e, na sequência, apresenta seu filho diante das câmeras. 

Tal como na versão reduzida, o ethos da esperança é construído, com 

predominância dos tons dramático e da esperança, e por meio da descrição do caráter 

de José como sendo o de alguém que está disposto a sacrificar aspectos importantes da 

sua vida para cuidar do seu filho, com a esperança de que um dia ele alcance a 

normalidade graças à entrada no mercado de trabalho e graças ao avanço da medicina. 

A forma como a narrativa se constitui sugere, tal como na versão reduzida, os seguintes 

traços corporais: José como uma pessoa de idade com um corpo normal e Mauro uma 

pessoa jovem, com um corpo deficiente. 

Sobre as representações de trabalho e de consumo presentes tanto, na versão 

reduzida quanto, na versão estendida das narrativas de José, observa-se que: 

1. O trabalho é caracterizado como um local onde o deficiente físico pode 

alcançar a normalidade e a dignidade, porém é uma esfera de atuação no 

qual seu filho ainda não conseguiu adentrar. O trabalho, para José, é uma 

esfera em torno da qual se é possível realizar construções identitárias, 

mas que, no seu caso, está presente apenas, na forma de desemprego, 

visto sua decisão por se dedicar a recuperação do seu filho; 

2. A recuperação hospitalar visa satisfazer as necessidades impostas pelo 

acidente, sendo que, possuir um plano de saúde, envolve uma condição 

de classe social. A recuperação hospital pode ser entendida como uma 

prática que envolva critérios de “gosto”, quando José aponta a variedade 

de tratamentos que tentou até ter encontrado um no qual percebeu um 

verdadeiro avanço no seu filho. 

3. O avanço da medicina, enquanto imaginário de futuro, é apresentada uma 

possibilidade de Mauro alcançar a normalidade corporal. 
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4. Práticas de consumo cotidianas, que não estão relacionadas a condições 

especiais da deficiência física ou ao processo de recuperação hospitalar, 

são caracterizadas como indicadores de um retorno à normalidade do 

deficiente físico. 

 

 O ethos na narrativa de José permanece como sendo o da esperança em ambas 

as versões, apresentando um imaginário de futuro que depende da recuperação física e 

social do seu filho para que assim, José consiga alcançar a sua superação enquanto pai. 

Ambas as versões da narrativa valorizam um sujeito que assume uma postura 

empreendedora e performática na busca de tratamentos para o seu filho, e que para tanto 

está disposto a sacrificar aspectos importantes da sua própria vida pessoal. 

 

 

5.4. CONSIDERAÇÕES A PARTIR ANÁLISES 

As análises realizadas nesse capítulo mostram que os níveis de semantização de 

cada narrativa influenciam diretamente na configuração do ethos produzido no 

enunciado. Dessa forma, os três níveis de semantização que delimitam o corpus dessa 

pesquisa revelam respectivamente os seguintes ethos: a) narrativas sobre a consagração 

do herói, os ethos heróico e militante; b) narrativas sobre o alcance da normalidade, os 

ethos da superação e do sobrevivente; c) narrativas sobre disforia relacionada à 

esperança da superação, os ethos da determinação e da esperança. 

Percebe-se que na caracterização dos enunciadores, não são todos os sujeitos que 

conseguem alcançar a superação no momento presente. Algumas narrativas revelam um 

imaginário de futuro que situam o retorno a normalidade e a conquista da superação 

como um acontecimento que ainda não ocorreu no momento da enunciação. É 

justamente esta característica que faz com que os ethos da determinação e da esperança 

sejam criados, diferenciando-se dos outros ethos que dizem respeito a sujeitos que 

alcançaram a normalidade ou que de certa forma a ultrapassaram, consagrando-se como 

heróis. 

Em paralelo a isso, tem-se o fato da narrativa reduzida ser o elemento em 

comum entre o imaginário da telenovela e o imaginário do site Portal da Superação, e a 

narrativa estendida ser o elemento exclusivo da ampliação de sentido que ocorre neste 
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site. Por possuírem formatos e linguagens diferentes, a maneira como o sentido é 

produzido, bem como a forma que o enunciador se apresenta no enunciado (o ethos), 

possuem modificações. A internet é mais permissível, apresentando maiores detalhes 

sobre as situações narradas, bem como possibilitando que comentários negativos que 

não se fazem presentes na versão reduzida sejam retratados, tais como, por exemplo, os 

que dizem respeito aos erros cometidos pela profissão médico, ou a atuação falha do 

Estado. O ethos também é mais negativo na versão estendida do que na reduzida, 

apresentando, por exemplo, o ethos do sobrevivente ao invés do ethos da superação, e o 

ethos da esperança ao invés do da determinação. Tais modificações na versão estendida 

revelam uma preocupação da Rede Globo em representar da melhor maneira o 

enunciador das narrativas na versão reduzida veiculada na telenovela.  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As narrativas de superação se inserem no atual cenário em que a mediação 

midiática tornou-se uma das principais formas de sociabilidade e os sujeitos, inseridos 

numa cultura cujo imperativo é a visibilidade, passam a exibir publicamente a sua 

intimidade, buscando a validação do outro, bem como aproveitando dessas situações 

para construir “narrativas do eu” (SIBILIA, 2008) em torno das quais a sua identidade e 

subjetividade são organizadas. Esse cenário contemporâneo afeta de forma direta a 

telenovela brasileira, que ao simular a vida cotidiana, insere vários elementos com o 

intuito de atribuir efeito de realidade ao que é narrado, como é o caso, na telenovela 

Viver a Vida, das narrativas de superação. A partir da estética documental essas 

narrativas conferem efeito de realidade às histórias de superação das pessoas “comuns”, 

bem como às dificuldades vivenciadas pelos personagens da trama ficcional. 

As ações socioeducativa (o merchandising social) tornam-se presente no 

contexto narrativo das telenovelas da Rede Globo, com o intuito de trazer visibilidade a 

temáticas sociais que não costumam ser abordadas pela mídia. É nesse cenário que as 

narrativas de superação são formuladas, mostrando, no caso das narrativas de traumas 

corporais, as dificuldades e necessidades dos deficientes físicos que ao terem seu estilo 

de vida modificado, enfrentam, por exemplo, estigmas sociais. Ao conceder visibilidade 

a essas histórias de vida, e atribuírem a elas efeito de realidade, as ação socioeducativa 

da Rede Globo visam modificar o imaginário social em que o estigma se faz presente, 
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depreciando, por exemplo, o desempenho do deficiente físico na realização de 

atividades comuns. 

Ao narrar-se diante das câmeras, o sujeito organiza sua trajetória de vida em 

termos de acontecimentos e temporalidades, visando contar uma história de superação. 

Essas histórias foram selecionadas e editas pela Rede Globo de televisão de forma 

corresponder ao seu ponto de vista ideológico, apresentando um modelo de conduta 

considerado por ela distinto, no qual o deficiente físico enfrenta as dificuldades e 

necessidades impostas por sua condição, assumindo as responsabilidades pelo sucesso 

ou fracasso alcançado, bem como adotando uma postura autoempreendedora que 

valoriza a alta performance (EHRENBERG, 2010). Esse modelo de conduta é 

reforçado, nas narrativas de superação, através de relações interdiscursivas com o 

discurso da autoajuda que situa tal comportamento como a “cura” para a “doença” que é 

o ato de permanecer lamentando um futuro no qual se acredita não ser capaz de 

alcançar.  

O modelo de conduta proposto pela Rede Globo de Televisão, mostra que suas 

ações socioeducativas, além de combater o estigma da deficiência física, reforçam o 

espirito do tempo do capitalismo contemporâneo, no qual o sujeito tem que investir no 

seu próprio “valor de mercado” (BAUMAN, 2007), para conquistar a sua inclusão 

social. 

As alterações corporais descritas vêm acompanhadas por estigmas sociais que 

afetam a percepção do próprio sujeito e do outro quanto à capacidade de desempenho 

que um deficiente físico possui, gerando expectativas sobre as atividades possíveis de 

serem realizadas. As narrativas de superação, por sua vez, combatem esses estigmas, 

gerando sentidos de superação na dissonância que se estabelece quando o sujeito 

deficiente mostra uma capacidade de realização que ultrapassa o esperado, ao persistir 

na sua jornada em busca da normalidade.  

Representações de trabalho e de consumo se fazem presentes nesse processo de 

superação. A recuperação hospitalar, por exemplo, apresenta serviços que visam atender 

as necessidades e dificuldades geradas pelo trauma corporal, tais como os prestados por 

médicos, fisioterapeutas e psicólogos. O personagem médico em específico é 

representado como um sujeito que, ao realizar o seu trabalho, comete falhas e não 

acredita na recuperação do deficiente físico, sendo responsabilizado por prolongar o seu 

tratamento e por possíveis complicações na qualidade de vida do deficiente físico. 
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Sentidos de autoempreendedorismo e performance são narrativamente construídos 

quando o sujeito diminui a influência do médico e assume a responsabilidade pela sua 

recuperação. 

Como formas de amenizar/contornar as limitações físicas da transformação 

corporal, as próteses aparecem nas narrativas de superação, capacitando o sujeito, 

possibilitando que este consiga se locomover, mas também “correr atrás” dos seus 

objetivos reconquistando, posteriormente, a normalidade. Ao atender as necessidades 

específicas do corpo modificado, essa prática de consumo assume um papel central na 

caracterização do estilo de vida do deficiente físico, tornar-se um símbolo de distinção 

desse grupo em relação ao das pessoas com corpos normais. A prótese está presente em 

todas as narrativas de superação, com exceção à de José, que fala a partir da posição de 

pai de um deficiente físico. Dessa forma, observa-se a importância que as próteses 

assumem na elaboração de “narrativas do eu” (SIBILIA, 2008) de sujeitos que tiveram o 

seu corpo alterado. 

Por estarem associadas à condição social da deficiência física, em algumas das 

narrativas as próteses aparecem como símbolos de estigmas, havendo uma relação de 

poder simbólico entre as suas variedades, de acordo com o corpo diferente ao qual está 

associado (a cadeira de rodas possui menos prestígio, segundo Camila, que uma bengala 

e uma muleta). Visando amenizar os sentidos pejorativos relacionados à prótese e ao 

estigma do deficiente, Daniele investe, por exemplo, em outras práticas que visam 

aumentar o seu “valor de mercado” (BAUMAN, 2007), tais como maquiar-se e manter 

o cabelo sempre penteado. As próteses também são utilizadas como representações de 

modo a combater o estigma social dessa deficiência, como é o caso da narrativa de 

Willian, que traz a tona o fato de todos serem suscetíveis a, um dia, precisarem utilizar 

uma cadeira de rodas. 

Cada nível de alteração corporal, bem como o estágio da reabilitação física que o 

deficiente se encontra, apresenta um patamar diferente de atividades – que incluem 

práticas de consumo – na atribuição do sentido daquilo que é considerado um retorno à 

normalidade e uma possível superação: a) nas histórias de vida de amputados, a 

superação ganha forma nas práticas esportivas; b) nas de tetraplégico, no ato de 

continuar os estudos e de aprender a dirigir; c) e na narrativa de José, que comenta a 

gradual recuperação física do seu filho que sofreu um traumatismo craniano, tem-se 

diversas conquistas que representam o retorno à normalidade, como a capacidade de se 
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alimentar sozinho, de fazer a sua higiene pessoal, e o fato de atualmente frequentar 

baladas. 

De modo geral, tem-se presente em todas as narrativas a dificuldade do 

deficiente físico em se inserir no mercado de trabalho. Nas narrativas que dizem 

respeito a uma disforia associada ao alcance da superação, o trabalho está ausente e se 

manifesta apenas na forma de desemprego ou de um imaginário de futuro. Nas demais, 

a dificuldade em reinserir-se no mercado de trabalho é comentada abertamente apenas 

na narrativa de Humberto, estando subentendida: a) na expectativa de Marco em perder 

o seu emprego após o trauma corporal (Marco); b) na linguagem corporal de Mara, que 

descreve o exercer de uma profissão feito a contragosto; c) no comentário que Fabiana e 

Willian fazem ao apresentar a esfera profissional como a sua maior superação pessoal; 

d) e Alarico que revela o seu talento artístico como uma descoberta que permitiu a sua 

inserção na esfera do trabalho. 

O retorno à esfera do trabalho é a principal forma de reinserção social dos 

sujeitos, sendo o momento na narrativa em que os mesmos alcançam a normalidade. 

Mesmo havendo outras formas de o sujeito demonstrar na sua trajetória a recuperação 

de uma normalidade (tais como certas práticas de consumo e o esporte), é apenas na 

esfera do trabalho que o alcance de “dignidade” é comentado, refletindo o imaginário 

capitalista de que o sujeito, para ser considerado como cidadão pleno e ser produtivo 

(SOUZA, 2004), precisa exercer alguma atividade laboral e possuir alguma identidade 

profissional. 

Todo o sujeito que alcançou a normalidade possui pelo menos uma atividade que 

o situe, na sua trajetória de vida, como empreendedor (franquia, venda de cachorro 

quente, ONG), ou como profissional autônomo (médico, psicóloga clínica, artista 

plástico). Atividades que contribuem para a construção de um imaginário de superação, 

no qual o deficiente físico deve buscar por conta própria inserir-se no mercado de 

trabalho, ao invés de aguardar o fim do preconceito, ou a boa vontade do empregador, 

situação que dialoga com o imaginário dos batalhadores brasileiros descrito por Souza 

(2004), que apresenta a possibilidade cultural de uma classe desfavorecida e 

estigmatizada, conseguir ascender socialmente por meio do trabalho. 

As representações de trabalho e de consumo assumem um papel identitário 

nessas “narrativas do eu” que estruturam o tempo passado, presente e futuro numa 

formação discursiva que apresenta a superação de acordo com o ponto de vista 
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ideológico da Rede Globo. A adoção de modelo de conduta no qual os sujeitos 

responsabilizam-se pelo seu próprio sucesso ou fracasso, atuando de forma 

autoempreendedora e buscando a alta performance, é mais importante nas narrativas, do 

que a felicidade ou o sucesso no retorno à normalidade, para a caracterização da 

trajetória de vida narrada do deficiente físico como sendo um exemplo de superação. 
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ANEXO A 

NARRATIVAS REDUZIDAS E ESTENDIDAS 

 

FABIANA REIS  

 

Reduzido  

 

Em 2001, eu estava casada, com uma filha de seis anos. E para completar nossa 

felicidade eu estava esperando mais um bebê. No retorno das férias, nosso carro entrou 

embaixo de um caminhão parado, e eu fui a única sobrevivente. Eu acordei numa UTI, e 

a minha impressão era que... eu estava amarrada, depois eu descobrir que eu não estava 

amarrada, que eu estava tetraplégica. Passei dois anos em tratamento e internada. 

Porque tive escaras profundas. Tive uma série de complicações. Mas um dia eu voltei 

para casa. Eu só tinha duas opções, ou eu passava o dia inteiro deitada numa cama, 

pensando em todas as coisas que eu jamais poderia fazer ou eu passava o mesmo tempo 

enumerando as inúmeras coisas que eu ainda poderia fazer. Eu me inscrevi em um curso 

de idiomas, peguei uma franquia, coloquei uma loja, e foi ai que eu encontrei o Adriano, 

que me fez acreditar que eu só não podia aquilo que não quisesse fazer. Nós temos hoje 

um filho de três anos, e hoje a minha vida, é uma vida de vitórias. O Yohan e o Adriano 

são duas bênçãos recebidas. Dá um beijo na mãe. 

 

Estendido 

 

Em 2001 eu estava casada, com uma filha de seis anos. Eu e meu marido tínhamos 

adquirido nosso primeiro apartamento, e, para completar nossa felicidade, eu estava 

esperando mais um bebe. Então, eu resolvi que nós iríamos compartilhar isso com 

nossa família em São Luiz. Tiramos umas férias e fomos para São Luiz. No retorno das 

férias, exatamente no dia 10 de janeiro, nosso carro entrou debaixo de um caminhão 

parado fora do acostamento e eu fui a única sobrevivente. Vinte dias após o acidente 

eu acordei numa UTI e a minha impressão é que eu estava amarrada. Depois eu 

descobri que eu não estava amarrada, eu estava tetraplégica. E logo em seguida eu 

descobri também que os havia perdido. Passei dois anos em tratamento internada, 
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porque eu tive escaras profundas, tive uma série de complicações. Dalí eu tive a 

certeza que tinha acabado um ciclo da minha vida e eu precisava recomeçar com o 

apoio da minha família, que foram incansáveis, dos meus amigos que dormiam na porta 

da UTI. Eu tive choque séptico e por várias vezes os médicos se reuniam e informavam 

à família que não tinham mais nada a fazer. Então, isso influenciou muito no meu 

tratamento. Adiou muito as minhas fisioterapias. Mas um dia eu voltei para casa. Pra 

casa dos meus pais. Eu só tinha duas opções. Ou eu passava o dia inteiro deitada 

numa cama, pensando em todas as coisas que eu jamais poderia fazer, ou eu 

passava o mesmo tempo, enumerando as inúmeras coisas que eu ainda poderia 

fazer. Então eu sentei na cadeira e corri atrás do que eu ainda poderia fazer. Entre uma 

terapia e outra, eu me inscrevi em um curso de idiomas, peguei uma franquia, 

coloquei uma loja. Trabalhava meio expediente na loja e meio expediente deitada com 

alguém me ajudando no computador a controlar estoque, enfim a trabalhar, a me sentir 

útil. Meu pai e minha mãe não se continham de felicidade, por me ver viver novamente. 

E foi aí que eu encontre o Adriano e o Adriano, que hoje é o meu marido, me fez 

acreditar que eu só não podia aquilo que eu não quisesse fazer e mais uma vez eu 

acreditei e apostei. Nós temos hoje um filho de três anos e hoje a minha vida é uma 

vida de vitórias e graças a Deus eu só tenho bênçãos. Eu recebo todos os dias uma 

benção. E meu pai, na minha cama, muitas vezes ele declamou um poema que meu 

serviu como reflexão. “Quem passou pela vida em brancas nuvens e em plácido leito 

adormeceu. Quem não sentiu o fio da desgraça. Quem passou pela vida e não sofreu. 

Foi espectro de homem, não foi homem. Só passou pela vida, não viveu.” O Yorran e o 

Adriano são duas bênçãos recebidas. “Dá um beijo na mãe”. 

 

MARA GABRILLI 

 

Reduzido 

 

Quando eu tinha 26 anos eu sofri um acidente de carro e quebrei o pescoço e fiquei 

paralisada do pescoço para baixo. Eu também não conseguia respirar sozinha, afeto toda 

a inervação dos músculos da respiração. E quando eu perguntei para o médico quais 

são minhas chances de voltar a me mexer. Ai ele virou para mim e me falou, assim um 

1%, ai me deu uma alegria muito grande, por que eu falei, pô, 1% não é zero. Até que 
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eu resolvi resgatar uma das minhas formações que... Me formei em psicologia mas 

nunca tinha pensado em clinicar. Naquele momento eu tive que parar de pensar em mim 

para olhar o outro. Cada vez que a gente trabalhar para melhorar a vida de alguém, é a 

nossa vida que melhora. Ai teve uma passagem na minha vida que também foi muito 

curiosa, que é um pouco impensável sofrer um acidente, virar tetraplégica e se 

transformar em modelo. Fui a primeira tetraplégica a fazer um ensaio sensual desse tipo, 

e depois disso eu acabei sendo chamada... para fazer propaganda... Em nenhum 

momento eu fiquei contabilizando alguma coisa que eu pudesse ter perdido. Mas eu me 

concentrei totalmente e foquei naquilo que eu podia ganhar. E eu to assim até hoje, eu 

gosto de contabilizar os ganhos.  

 

Estendido 

 

Quando eu tinha 26 anos, eu sofri um acidente de carro e quebrei o pescoço. Fiquei 

paralisada do pescoço para baixo. A gente tinha ido passar o fim de semana em 

Parati. E tava voltando da praia e a gente estava na serra de Taubaté, e o carro caiu 

numa curva, caiu uns 15 metros assim, e foi capotando, capotando, capotando. Ai 

quando o carro chegou lá embaixo, eu já não me mexia, e tudo mundo queria me 

arrancar de lá mas eu não deixava, porque... eu percebi que tinha alguma coisa muito 

séria acontecendo, e por causa da dor que eu sentia no meu pescoço. Ai depois chegou o 

bombeiro, eles serraram o carro, ai eu lembro assim a sensação de alivio que eu tive na 

hora que o moço chegou e falou: eu vou a, imobilizar o seu pescoço, a sua coluna toda. 

Dei até uma desmaiadinha na hora assim de relaxar. Ai eu passei momentos muito 

difíceis até a cirurgia, porque eu fiquei numa falência de órgãos, a expectativa ali é, será 

que vive ou será que morre? Primeiro demorou duas semanas para eu perguntar o que 

tinha acontecido comigo, e é claro que nessas duas semanas eu já tinha percebido que eu 

não me mexia e, eu sabia já o que tinha acontecido comigo. Ai eu perguntei para ele, 

quais são minhas chances de voltar a me mexer, aí ele olhou para mim e falou 

assim: 1%. Aí quando ele falou 1%%, eu.... me deu uma alegria muito grande 

porque eu falei, pô, 1% não é zero, então vamos lá, eu tenho muito trabalho pela 

frente. Além de eu não conseguir me mexer, eu também não conseguia respirar 

sozinha, afetou toda a inervação dos músculos da respiração. E como eu não 

respirava, eu tinha que ficar entubada, e depois traquesomizada, com aquele furo que 
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faz na garganta, eu também não falava, eu tinha que me comunicar através de tabelas, 

com letras que eu piscava quando alguém apontava as letras. Quando eu comecei a 

melhorar e consegui respirar sozinha, eu fiquei com uma sensação de alegria muito 

grande, que eu tenho até hoje, pela liberdade de poder ir e vir, independente de mexer 

ou não mexer. Até que, eu resolvi resgatar uma das minhas formações que, eu me 

formei em psicologia, mas eu nunca tinha pensado em clinicar. E esse foi um ritual 

de passagem importante, porque... Naquele momento, eu tive que parar de pensar em 

mim, para olhar o outro que estava ali na frente, relatando, sua frustração, uma dor... 

Alguma coisa que ele estava falando, e eu não era mais a personagem principal. Cada 

vez que a gente trabalha para melhorar a vida de alguém, é a nossa vida que 

melhora, e eu tenho sentido melhoras no meu corpo, eu tenho praticamente 15 anos de 

lesão, e eu posso dizer que eu nunca estive tão em forma na minha vida quando agora. E 

ai teve uma passagem na minha vida, que também foi muito curiosa, porque é um 

pouco impensável sofrer um acidente, virar tetraplégica e, se transformar em 

modelo, porque eu nunca tinha feito trabalho de modelo, e eu fiz um ensaio sensual que 

foi a primeira tetraplégica a fazer um ensaio sensual desse tipo, e depois disso eu 

acabei sendo chamada para vários outros ensaios. Para fazer propaganda. Para fazer 

propaganda de produtos. Hoje, é... Eu fui assim a primeira secretária municipal de uma 

pasta que foi novidade no Brasil, que foi a secretária da pessoa com deficiência. Eu 

comecei a primeira, e hoje já tem várias por todos municípios do Brasil. E agora eu sou 

vereadora na cidade de São Paulo. Fui reeleita e trabalho legislando em prol dessa 

causa. Em nenhum momento eu fiquei contabilizando alguma coisa que eu pudesse 

ter perdido. Mas eu me concentrei totalmente, e foquei naquilo que eu podia 

ganhar. E eu to assim até hoje. Eu gosto de contabilizar os ganhos. 

 

CAMILA LIMA 

 

Reduzido 

 

Aos 12 anos eu sofri um acidente e fui vítima de uma bala perdida, quando estava 

saindo do colégio. Eu estava muito feliz neste dia, justamente por ser uma as primeiras 

vezes que eu ia sozinha pra casa e, deste então, eu é, aquilo mudou minha vida 

completamente. Pra mim, eu, na minha cabeça daqui a uma semana, eu já estou de novo 
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no colégio, estou tendo a minha vida normal. Eu fiquei tetraplégica, nível C6, C7, tive 

uma lesão completa na coluna. Na época eu fiquei muito mal, não queria ver ninguém. 

Eu passava mal. Já se fizeram mais de dez anos do ocorrido e meu foco são os 

tratamentos. Eu recuperei os movimentos assim dos braços, a mão um pouco atrofiada 

ainda. Hoje já consigo dar uns passos com a ajuda dos aparelhos. Com a ajuda dos 

fisioterapeutas consegui equilíbrio de tronco. Agora estou conseguindo engatinhar, 

coisa que a muito tempo eu não conseguia e já dirijo. É formei, continuei meus estudos. 

Só em voltar, de voltar a andar sem a cadeira de rodas, com a bengala, com a muleta, 

isso pra mim é minha meta. 

 

Estendido 

 

Meu nome é Camila, eu tenho 23 anos e aos 12 anos eu sofri um acidente e fui vitima 

de uma bala perdida quando estava saindo do colégio. Era um dia normal e eu 

estava muito feliz nesse dia por justamente por ser uma das primeiras vezes que eu 

ia sozinha pra casa e justamente nesse dia aconteceu essa tragédia e só vi umas 

crianças correndo escutei os barulhos e sem mais nem menos eu cai no chão. E desde 

então aquilo mudou minha vida completamente. Na época eu não tinha consciência 

da gravidade não porque se eu era nova, por ser muito nova, eu tinha 12 anos apenas. 

Foi algo que pra mim, na minha cabeça a, daqui uma semana eu já estou de novo 

no colégio, to tendo uma vida normal, não passava pela minha cabeça que isso iria 

mudar a minha vida. E isso não foi algo, assim, como um choque para mim, não foi 

dada uma noticia de um dia para o outro, sabe. Aos poucos que eu fui percebendo que 

não ia ser tão fácil, que as coisas não eram tão simples como eu imaginava, que não ia 

ser tão rápido. Eu fiquei tetraplégica, nível C6C7, eu tive uma lesão completa na 

medula, na época foi diagnosticado como uma lesão completa. Fui para o hospital, 

retiraram a bala, colocaram pino de titânio, e desde então minha vida tomou outro rumo. 

Na época eu fiquei muito mal, não queria ver ninguém, passava mal, tive um 

acompanhamento psicológico, fazia fono. Fazia um tratamento, um trabalho completo. 

Eu antes era uma menina muito ativa, tinha uma saúde de ferro, nunca tive problema 

nenhum fazia ginástica olímpica, natação, sapateado, sempre fui muito agitada... e.... a 

partir desse momento minha vida deu uma grande modificada. Já se fizeram mais de 

10 anos do ocorrido, e o meu foco são os tratamentos. Acho que a família ajudou 



142 

 

 

muito, minha mãe principalmente sempre esteve ao meu lado. Sempre me ajudou muito. 

Eu digo, eu costumo dizer que ela é minha enfermeira psicóloga, motorista, meus 

braços, minhas pernas, minha cabeça, e eu recuperei o movimento, assim dos braços, 

a minha mão um pouco atrofiada ainda. Tenho todo um trabalho das pernas, tenho os 

estímulos, bicicletas. Hoje já consigo dar uns passos com ajuda de aparelhos, com 

ajuda de fisioterapeutas. Consegui equilíbrio de tronco, agora to conseguindo 

engatinhar, coisa que assim, a muito tempo não conseguia, eu já dirijo, me formei, 

continuei os estudos, tenho uma vida normal paralelo a isso, mas meu foco, minha 

meta, são meus tratamentos. Meu maior sonho com certeza é voltar a andar. Não digo, é 

claro, eu sei que não vou voltar a correr, dar cambalhota, fazer nada disso, mas só 

voltar a andar sem a cadeira de rodas, ou com uma bengala, ou com uma muleta, 

isso para mim é minha meta. 

 

HUMBERTO ALEXANDRE 

 

Reduzido 

 

Sofri um acidente há 22 anos atrás, numa rodovia no interior de São Paulo. . Minha 

lesão foi alta, meu socorro foi feito errado. Passei varias cirurgias por erro médico. Foi 

duro receber a noticia que eu ia ficar numa cadeira de rodas. Trabalhava sentado, num 

banco americano, e na época não quiseram que eu continuasse trabalhando lá. O que eu 

senti mais dificuldade foi, é em como as pessoas lidavam com a gente. É difícil você 

ouvir agora a sua esposa falar, agora você não é mais homem, é difícil. Na época eu tive 

que recomeçar toda a minha vida, por que eu praticamente perdi tudo. E foi ai que eu, 

caiu a situação em mim. Bom, se é assim que eu vou viver, eu vou procurar viver da 

melhor maneira possível. E ai que eu comecei a sentir felicidade em viver. Para ter uma 

ideia, eu fui ficar na frente de uma faculdade vendendo cachorro quente. Eu não 

aguentava ficar em casa. E ai que eu fui querer crescer mais, montei uma loja. Quebrei 

por que aconteceu muita coisa. Ai eu fui para a área da educação. Hoje eu leciono. Sou 

instrutor na aviação. Os médicos falaram que nem sentado eu ia conseguir ficar. Pela 

afirmação que ele deu que eu não ia mais voltar a andar, me deu mais gana, mais 

vontade de querer voltar a me recuperar e voltar a viver. 
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Estendido 

 

Sofri um acidente há 22 anos atrás, numa rodovia no interior de São Paulo. Saí 

pelo parabrisa do meu carro. Meu próprio carro rodando me atropelou. Dei entrada 

como óbito no hospital, fiquei um mês em coma. Minha lesão foi alta, meu socorro foi 

feito errado, na época o pessoal quis me socorrer, se o resgate tivesse me socorrido, eu 

ia ficar seis meses engessado e voltaria a andar. Mas peço a Deus para abençoar quem 

me socorreu, que eu não sei quem foi, graças a Deus, essa pessoa que me socorreu me 

permitiu, ainda hoje, estar vivo. Passei varias cirurgias por erro médico. Mas, tudo 

isso hoje eu vejo como passado. Foi duro receber a noticia que eu ia ficar numa 

cadeira de rodas. Trabalhava sentado, num banco americano, e na época não 

quiseram que eu continuasse trabalhando lá. Foi difícil perder o emprego. Foi difícil 

sentir a separação. Foi difícil sentir a perda do teu corpo. Você praticamente tem que 

recomeçar sua vida tudo novamente. E o que eu sinto mais, o que eu senti mais 

dificuldade foi, é em como as pessoas lidavam com a gente. É difícil você ouvir 

agora a sua esposa falar, agora você não é mais homem, é difícil. Foi difícil para 

mim, como é difícil para muita gente. Só que até hoje a minha maior dificuldade é 

exatamente essa. É você ver, a dificuldade que as pessoas têm em aceitar. Na época eu 

tive que recomeçar toda a minha vida, por que eu praticamente perdi tudo. Foi 

uma dificuldade muito grande. Você se separar da família principalmente. Sentir os 

filhos longe. Só que depois que você começa a entender o que aconteceu com você, 

depois que passa a época da revolta. Você percebe que você pode viver uma vida 

normal. E foi ai que eu, caiu a situação em mim, sabe, que eu me conscientizei de 

tudo isso. Bom, se é assim que eu vou viver, eu vou procurar viver da melhor 

maneira possível. E ai que eu comecei a sentir felicidade em viver. Para ter uma 

ideia, eu fui ficar na frente de uma faculdade vendendo cachorro quente. Eu não 

aguentava ficar em casa. Ia lá, e comecei a fazer várias amizades. E ai que eu fui 

querer crescer mais, montei uma loja. Quebrei por que aconteceu muita coisa. Ai 

eu fui para a área da educação. Hoje eu leciono. Sou instrutor na aviação, tenho a 

minha empresa, que eu acho que a gente ajuda as pessoas a ficarem melhores a cada dia. 

A empresa é melhorando pessoas, o nosso site é www.melhorandopessoas.com.br, 

nosso trabalho é fazer com que as pessoas se sintam cada dia melhores, por que? porque 

hoje muita gente reclama, acorda reclamando, pô, onde eu trabalho é uma porcaria, 

http://www.melhorandopessoas.com.br/
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minha vida é uma porcaria. As pessoas não percebem mais que tudo que ela precisa para 

ser feliz já está dentro dela. Os médicos falaram que nem sentado eu ia conseguir 

ficar, mas, graças ao trabalho de vários profissionais, empenho e dedicação na 

fisioterapia. Comecei a voltar a me recuperar, comecei a voltar movimento de braço, 

comecei a dedicar bastante nos exercícios. Em virtude de um médico ter afirmado que 

eu não ia conseguir fazer mais nada. Pela afirmação que ele deu que eu não ia mais 

voltar a andar, me deu mais gana, mais vontade de querer voltar a me recuperar e 

voltar a viver. E isso me deu a condição de estar aqui hoje, sentado, como o médico 

achou que eu não ia ficar. 

 

 

WILLIAN COELHO 

 

Reduzido 

 

Quando sofri um acidente e me tornei paraplégico. Vivia empinando moto pela rua sem 

nem saber o que era uma lesão medular. E eu comecei a reparar que na vida, eu não via 

muita oportunidade, não via nem muitas pessoas com deficiência, porque essas pessoas 

estavam segregadas, essa maioria estava escondida, e foi aonde eu me determinei a 

fazer alguma coisa para mudar esse panorama. Hoje, presido uma ONG que faz um 

barulho por ai no Brasil e pelo mundo, para incluir a pessoa com deficiência. O 

movimento surgiu em 2004, aproximada, 2003 para 2004, nós conseguimos é... 

mobilizar aproximadamente de 3 mil a 5 mil pessoas, fazendo uma passeata pacifica, 

mostrando que a pessoa com deficiência tem que sair na rua, tem que mostrar a cara, e 

mostrando para a sociedade que ela faz parte dessa transformação. O meu orgulho é 

poder empenhar o meu trabalho, a minha experiência, seja no seguimento da pessoa 

com deficiência, ou seja, minha experiência de vida, para tentar fazer um trabalho 

digno, que me sustente, e que também impacte de certa forma positivamente na 

sociedade. 

 

Estendido 

Eu nasci na zona oeste de São Paulo, na periferia, e convivi nesse bairro durante 20 

anos. Apesar de todos esses males que a periferia tem, ali a gente consegui desenvolver 
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o sentimento de amor, desenvolver a fraternidade e a mutualidade. Virei motoqueiro. 

Fazia faculdade de publicidade, quando sofri um acidente e me tornei paraplégico. 

Meu acidente de moto ocorreu na Rua da Consolação com a Antônio de Queiroz num 

cruzamento, aonde eu atravessei o farol ver e uma viatura da polícia militar passou no 

farol vermelho, me atropelando e me jogando para o outro lado da consolação. Tive 

uma fratura em três vértebras, T2, T3 e T4, o qual eu adquiri uma lesão medular. Vulgo 

paraplegia. Acho que a coisa mais difícil a ser vencida quando uma pessoa adquire uma 

deficiência, quando ela se torna deficiente no decorrer da vida, eu acho que é ela 

quebrar todos os seus valores antigos, o seu próprio preconceito. A vida determinou que 

dali para frente eu usaria uma cadeira de rodas para me locomover. Vivia empinando 

moto pela rua sem nem saber o que era uma lesão medular. E de repente minha vida 

se transformou porque eu adquiri uma deficiência. E eu comecei a reparar que na 

vida, infelizmente na vida real, a gente não via muito acesso, não via muita 

oportunidade e não via nem muitas pessoas com deficiência, porque essas pessoas 

estavam segregadas, essa maioria estava escondida. E foi aonde eu me determinei a 

fazer alguma coisa para mudar esse panorama. E ai eu a voltar todas as minhas 

ações, a minha reabilitação, lógico que depois de viver o luto de uma deficiência, 

quando o velho morre para nascer o novo, você vive um luto. Hoje, com toda a 

modéstia eu posso falar que eu, presido uma ONG que faz um barulho por ai, pelo 

Brasil. E pelo mundo para incluir a pessoa com deficiência. Eu tive a ideia de criar a 

ONG Movimento Superação, quando eu enxerguei que estava tudo deturpado, tudo 

errado, que as pessoas com deficiência sofriam... é... um prejuízo em não serem 

incluídas na sociedade e ficavam quietas e não faziam nada. O movimento surgiu em 

2004 aproximadamente, em 2003 para 2004, nós conseguimos mobilizar, 

aproximadamente de 3 mil a 5 mil pessoas fazendo uma passeata pacifica, 

mostrando que a pessoa com deficiência tem que sair na rua, tem que mostrar a 

cara, e mostrando para a sociedade que ela faz parte dessa transformação. Toda a 

minha vida se tornou uma luta pela causa, uma luta pela inclusão, e mais, uma luta pela 

diversidade humana. Porque, todos são passivos de um dia precisar usar uma cadeira, 

mas mesmo que todos, tomara que não aconteça, um local inclusivo, com rampas, com 

desenho universal é muito melhor para todos, para quem anda e para quem não anda. 

Pessoal, a minha maior superação eu acho que foi profissional, de hoje eu trabalhar 

numa grande empresa, na área de responsabilidade social, o meu orgulho é poder 
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empenhar o meu trabalho e a minha experiência e o meu know how, seja no 

seguimento da pessoa com deficiência, ou seja, minha experiência de vida para 

tentar fazer um trabalho digno, que me sustente e que também impacte de certa 

forma positivamente na sociedade.  

 

DANIELE FERNANDES DA COSTA 

 

Reduzido 

 

Aconteceu um acidente automobilístico comigo, onde eu estava ajunto com meu ex 

namorado, na época. Quando eu recebi a notícia que eu tinha ficado paraplégica, no 

primeiro momento eu não me desesperei, eu não tive, eu acho que eu não tive reação 

nenhuma, até porque eu ainda não tinha assimilado a situação. O que mais me marcou, 

quando eu escutei da pessoa que falava que me amava que eu tinha que ficar em cima 

da cama, mesmo, aleijada e não voltar a andar nunca mais. Uma vez no Shopping eu 

estava vendo uma vitrine e do outro lado tinha uns rapazes e veio um me perguntar se 

eu estava na cadeira de rodas por causa que seu estava com algum problema na perna, e 

eu virei pra ele e falei: não meu lindo, o que acontece comigo é que eu sofri um acidente 

de carro e to paraplégica. Nossa você é tão bonita, não parece que você... parece que 

você tá com a perninha machucada, só, apenas. Naquele dia eu percebi assim, que eu 

continuo sendo mulher e que eu tinha que sair pro mundo. Eu tenho uma frasezinha que 

eu sempre levo junto comigo que é assim: Eu quero, eu posso e eu vou conseguir, 

porque eu tenho confiança da minha vitória. 

 

Estendido 

 

Tenho 29 anos, eu tinha uma vida que eu curtia muito, eu trabalhava, eu era super 

independente, e aconteceu no dia 25 de maio de 2003, aconteceu um acidente comigo, 

onde eu estava junto com meu ex-namorado, na época. Quando eu recebi a notícia 

que eu tinha ficado paraplégica, no primeiro momento, eu não me desesperei, eu 

acho que eu não tive reação nenhuma, até porque eu ainda não tinha assimilado a 

situação. Apesar de ver que eu não estava mexendo a minhas pernas e não estava 

conseguindo nem falar por causa da traqueostomia, então eu passei por uma situação 
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muito difícil, que eu contrai uma bactéria no hospital e essa bactéria me causou um 

problema que eu vivi quatro anos e meio no hospital. Olha, o que mais me marcou foi 

quando eu escutei da pessoa que falava que me amava que eu tinha que ficar em 

cima da cama mesmo, aleijada e não voltar numa mais. Minha reação, na hora foi 

mandar ele embora da minha casa e pro homem que dizia que amava, assim, dizia para 

mim que eu tinha que ficar em cima de uma cama mesmo, aleijada foi um momento 

muito difícil. Quando eu fui para casa a primeira impressão que eu tive é que eu era uma 

pessoa...., um ET, porque todo mundo ficava me olhando e eu não sabia o que eu falava, 

o que eu fazia e quando eu me dei por mim, realmente, de ver a minha situação, numa 

cadeira de rodas, vendo meus agimos em pé, minha família em pé e eu sabendo que eu 

não poderia estar naquela situação, não podia ficar em pé mais, eu me desesperei, 

realmente, foi muito difícil; eu não aceitava. Eu comecei a fazer da cadeira minha 

amiga, quando uma vez, no Shopping eu estava vendo, olhando uma vitrine e do 

outro lado tinha uns rapazes e parecia que eles estavam fazendo uma aposta, e veio 

um me perguntar se eu estava na cadeira de rodas, porque eu estava com algum 

problema na perna. Eu virei para ele e falei assim: Não meu lindo, o que acontece 

comigo é que eu sofri um acidente de carro e to paraplégica. E daí ele virou pra mim 

e ficou assim, meio assustado e falou assim: nossa você é tão bonita, não parece que 

você..., parece que você está com a perninha machucada, só apenas; inclusive eu até 

fiz uma aposta com meus amigos ali na loja. Dá uma olhadinha ali que você vai ver. 

Quando eu olhei tava um monte de gente olhando pra mim, e naquele dia eu percebi 

que assim, que eu continuo sendo mulher, e que eu tinha que sair pro mundo, 

porque o mundo está aberto pra mim, só que a gente tem que se dar, e eu tive que me 

dar. Foi difícil, é difícil, ainda; Ainda é difícil, pra mim, eu olhar, ver meu corpo, não da 

forma que ele era antes, a beleza que eu tinha, que eu perdi. Isso foi muito difícil pra 

mim, inclusive porque o meu corpo para mim era o meu tudo, vamos dizer assim, era a 

minha apresentação. Hoje a minha apresentação é o meu sorriso, é eu estar sempre 

penteada, com uma maquiagem no rosto, estar de bem com a vida. Eu estou sorrindo 

sempre, por mais difícil que tenha sido o meu dia, eu estou sempre sorrindo, mesmo na 

dor, muitas vezes eu estou conversando com as pessoas, eu to com dor, mas mesmo 

assim, eu estou sorrindo, tô brincando, eu sou feliz, eu amo, é, eu vivo, mesmo estando 

numa cadeira de rodas, eu sei o que é viver. Eu saio com os amigos, os poucos amigos 

que eu tenho, porque nesses momentos, você não tem amigos, não tem família, some 
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todo mundo. Quando eu tenho um namorado, eu explico pra ele assim, quais são as 

áreas onde eu sinto prazer, porque da cintura pra baixo eu não sinto mais, mas eu tenho 

outras áreas eu sinto prazer. E eu dou uns toques sim. Falo, ó, aqui eu não sinto não, 

mas aqui eu sinto. Beija aqui não a beija ali. Eu tenho uma frasezinha que eu sempre 

levo junto comigo, que é assim: Eu quero, eu posso eu vou conseguir, porque eu 

tenho certeza da minha vitória. 

 

MARCO ANTONIO GUEDES 

 

Reduzido 

 

Tive um acidente de moto que me levou a uma amputação abaixo do joelho esquerdo. 

Algumas vezes eu me peguei acordando de manhã, falando para mim mesmo: “não 

aconteceu isso, isso foi um sonho”. Isso gerou uma serie de expectativas, de ansiedades 

na minha vida, a primeira delas foi se eu poderia seguir na carreira que eu me propunha, 

que era de um cirurgião, de um médico que ia trabalhar em pé durante horas. E 

obviamente um traumatologista vocacionado e sendo amputado, eu acabei sendo 

dirigido pra esta área, que era a área de cuidar de gente amputada. Com o tempo, 

começou a vir aquela coceira de começar a fazer alguma coisa e a minha mulher foi 

muito importante nisso, porque ela insistia que eu fosse jogar tênis, e eu falava que não 

dava, que era um absurdo. Ela alugou uma quadra e falou: “eu to indo, eu vou começar 

a jogar tênis, se você quiser ir junto... tem lugar no carro”. O prazer enorme que eu tive 

depois desta brincadeira de tênis foi sair de lá com uma camiseta molhada outra vez. Ai 

começou uma sequencia de descobertas esportivas que mostraram que o limite do 

amputado ta dentro dele mesmo, você vai até onde você consegue, né, e não até onde 

alguém ou uma sociedade qualquer impõem que é para você ir. 

 

Estendido 

 

Sofri um acidente de moto que me levou a uma amputação abaixo do joelho 

esquerdo. Essa amputação abriu um cenário totalmente diferente na minha vida, porque 

eu passei de um vocacionado traumatologista de repente a um paciente na UTI. Isso 

gerou uma serie de expectativas, de ansiedades na minha vida, a primeira delas foi 
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se eu poderia seguir na carreira que eu me propunha, que era de um cirurgião, de 

um médico que ia trabalhar em pé durante horas. E obviamente um 

traumatologista vocacionado e sendo amputado, eu acabei sendo dirigido pra esta 

área, que era a área de cuidar de gente amputada, e de, mais do que isso, trabalhar 

no sentido de evitar amputações sempre que possível. Nessa direção a gente acabou 

percebendo que na cirurgia, por exemplo, na cirurgia de amputação existia uma falha 

grande no enfoque, na maneira de indicar e de fazer, a amputação ela é vista como uma 

cirurgia de segunda classe, como uma cirurgia que não é importante ser feita. Uma 

amputação mal feita com o membro residual, que a gente chama de coto inadequado, 

vai resultar em problemas no aparelhamento protético, no treinamento protético, na 

qualidade de marcha, e, finalmente, na qualidade de vida desta pessoa de forma 

definitiva. Uma coisa interessante que aconteceu comigo depois da amputação é que 

algumas vezes eu me peguei acordando de manhã, falando para mim mesmo: “não 

aconteceu isso, isso foi um sonho, isso foi um sonho, eu vou abrir o meu olho agora e 

vou estar com meu pé esquerdo normal, isso foi um sonho ruim só”. Dai você abre o 

olho e via que não, que aquilo realmente tinha acontecido, e quando acontece é para o 

resto da vida, que dizer, não é por uma semana, não é por um mês, não são umas férias 

no Havaí, é uma condição que vai ter que se repetir dia a dia até o teu último suspiro e 

essa percepção é muito importante de acontecer, no dia que eu percebi isso eu senti um 

peso enorme saindo das minhas costas, por que? porque meu problema se realizou, ele 

se consolidou, passou a ser uma coisa real para ser encarada. Com o tempo, começou a 

vir aquela coceira fazer alguma coisa, de se mexer de novo, e a minha mulher foi 

muito importante nisso, porque ela insistia pra que eu fosse jogar tênis, e eu falava 

que não dava, que era um absurdo, como é que eu podia praticar um esporte como 

tênis não tendo uma perna e usando uma prótese. Até que um dia ela alugou, Ela 

alugou uma quadra e falou: “eu to indo, eu vou começar a jogar tênis, se você 

quiser ir junto... tem lugar no carro”. E eu fui e não parei mais. Quer dizer, hoje eu 

jogo tênis de maneira bastante competitiva no meu grupo, é claro. O prazer enorme 

que eu tive depois desta brincadeira de tênis foi sair de lá com uma camiseta 

molhada outra vez. Ai começou uma sequencia de descobertas esportivas que 

mostraram em ultima analise para mim, que o limite do amputado ta dentro dele 

mesmo, você vai até onde você consegue, e não até onde alguém ou uma sociedade 

qualquer impõem que é para você ir. Eu não vejo hoje um problema maior, eu acho 
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que o problema esta sempre dentro da gente, a gente resolve pela maneira como a gente 

enfoca. Quem se encolhe, começa a culpar o mundo ou tudo que acontece, começa a 

jogar nas costas da própria deficiência, acaba se limitando por iniciativa própria e não 

por imposição da deficiência em si. 

 

ALARICO MOURA 

 

Reduzido 

 

Eu fui atropelado por um carro desgovernado quando tinha 34 anos.  Eu amputei a 

perna. Havia uma bicicleta encostada no muro da minha casa, e eu achei aquilo 

fantástico. Eu comecei a ir algumas corridas e após a largada eu entrava na corrida, para 

entrar no meio e eu descobri que eu conseguia andar igual.  Então eu fiz uma corrida. 

Os ciclistas que tinham um poder aquisitivo melhorado, às vezes tem um carro 

acompanhando do lado. Eles começaram a gritar para o rapaz: Vai seu infeliz o perneta 

vai te pegar Eu visitei um amigo meu que é artista. Ele me deu um bloco de madeira e 

brincou comigo assim, Alá faz o seu pé esquerdo. Caramba, eu vi o pé dentro do bloco 

de madeira. Comecei a cortar a madeira. Hoje eu sou um artista plástico, com um 

reconhecimento. A deficiência física me trouxe uma qualidade de vida fantástica. Eu 

acho que vida e trabalho são presentes de Deus. Deus me deu essa felicidade, porque eu 

acordo todo dia para trabalhar, levantando da cama com o pé direito. 

 

Estendido 

 

Meu nome é Alarico Mouro tenho apelido de Alá. Eu fui atropelado por um carro 

desgovernado quando tinha 34 anos A quina do carro pegou justamente em cima da 

minha perna, fraturei a bacia, tive um trauma de coluna. Eu fiquei paralisado. Quase que 

paraplégicos dois anos. Com três meses dentro do hospital, a pessoa que vivia 

afetivamente, ela me abandonou e foi dissolvida toda a situação material que eu tinha 

com essa pessoa. A pessoa que eu tinha uma pretensa sociedade também se evadiu, 

perdi os negócios todos. Perdi todas minhas economias no tratamento. Quem me 

apareceu para me socorrer assim de imediato. A minha mãe. Toda a estrutura desse 

pedaço de perna que tenho até a canela foi destroçada, mas nada que implicasse em um 
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perigo de vida. Essa situação de paralisa, me foi orientado, que ela não era uma situação 

definitiva. E aconteceu isso, eu fui criando pequenos movimentos, com o tempo Eu 

nunca convivi com negativismo, eu não vou fazer, não vou conseguir, eu não sou mais 

isso. Eu fui envolvido com uma doença chamada osteomielite e sofria. Eu sofri muitos 

curativos E, num destes curativos, eu cheguei perto do meu médico e conversando com 

ele. Poxa você já cortou muitas pernas. Se você amputasse minha perna qual era a tua 

sua visão, do que você esta vendo durante esses dois anos, situação melhor? Naquela 

época eu questionei tudo Fizeram uma série de avaliações neurológicas, psicológicas. 

Eu assinei alguns documentos de responsabilidade, e eu amputei a perna.  Destituído 

de toda uma condição financeira, minha família chegou perto de mim.  Minha família - 

como é importante a família - chegou perto de mim e falou: aprende a andar que a gente 

cuida de você, até você poder constituir alguma coisa. Quando chegou 84, havia uma 

bicicleta encostada no muro da minha casa. Eu experimentei montar na bicicleta e 

empurra com o pé. Eu achei aquilo fantástico. Quando chegou em 89, 90, chegou no 

Brasil um esporte chamado moto bike cross kart. Então eu comecei a ir algumas 

corridas, para assim, após a largada de uma corrida desse moto bike eu entrava na 

corrida, para entrar no meio, e eu descobri que eu conseguia andar igual. Então eu 

fiz uma corrida, uma, a primeira etapa do campeonato estadual e a largada era na Rua 

Alice Laranjeira, para chegar no Corcovado. Quando deu a largada, eles sumiram, eu 

nem vi. Aí quando foi chegando, nas Paineiras, eu vi o último. Eu botei na minha 

cabeça: eu vou pegar ele, eu vou pegar ele. E peguei ele e o seguinte, eu fui pegando 

alguns deles. Os ciclistas que tinham poder aquisitivo melhorado, às vezes tem um 

carro acompanhando do lado que dá isotônico, tem par de rodas raiadas. Os ciclistas 

que tinham essa condição estavam subindo em zigue-zague e eu estava indo reto. Foi 

mais fácil chegar neles. Quando eles olharam para traz e viram que eu estava chegando, 

eles começaram a gritar para o rapaz: Vai seu infeliz o perneta vai te pegar, o 

perneta vai te pegar e eu fui olhando para eles, fui passando e fui embora. E cheguei 

em 35º, no meio dos 67. Naquele ano, em 94, eu ganhei todas as corridas que entrava, 

eu sou octacampeão de ciclismo. Eu visitei um amigo meu que é artista e tem um 

atelier em Santa Tereza, chamado Ivan. Ele me deu um bloco de madeira e brincou 

comigo assim: Alá faz o teu pé esquerdo. Começar de onde, que eu não tinha noção 

de nada de madeira. Caramba, eu vi o pé dentro do bloco de madeira. Eu peguei uma 

ferramenta na bancada assim e comecei a cortar a madeira. Ele viu o pé. Ele não falou 



152 

 

 

nada na construção do pé. E aí ele pegou e falou faz uma flor, e me deu um pedacinho 

de madeira pequenininho assim. Eu levei um mês, para fazer a flor, porque a madeira 

era muito pequena. Faz um touro. Aí fiz um touro até a metade e não conseguia dar 

continuidade. Aí eu cheguei nele e falei assim: Ivan, não consigo fazer o touro. Você vê 

as coisas que você faz, não vê? Eu falei, vejo. Então não está vendo agora. Então não 

faz. Ele falou assim, para mim. Aí ele falou. Então o que você quer fazer? Eu quero 

fazer uma cara, uma carranca. Ele me deu um pedaço de madeira. Eu fiz uma cara 

pequena. Deu outro pedaço de madeira. Então eu fiz uma cara grande. Aí ele veio 

conversar comigo e falou assim. Alá, olha só, continua a fazer isso, que daqui algum 

tempo você vai ganhar muito dinheiro. Confesso caramba de lá para frente, foi uma 

enxurrada de caras negras na minha mente. Hoje eu sou um artista plástico com um 

reconhecimento. Porque já recebi um convite na Itália, esse ano. Eu tenho noção que, 

uma hora, eu provavelmente, eu vou cair na cadeira de rodas, por causa da condição 

física diminuída. Eu penso ser um Professor Xavier. Cadeira de rodas futuramente, 

carequinha, o X Men. A deficiência física me fez ter uma qualidade de vida 

fantástica. Me fez ter uma situação de normalidade, tendo uma perna só, que 

dificilmente todos nós temos. Eu acho que vida e trabalho são presentes de Deus. 

Assim, então, Deus me deu essa felicidade, porque eu acordo todo dia para 

trabalhar, levantando da cama com o pé direito. 

 

 

JOSÉ AUGUSTO AFONSO 

 

Reduzido 

 

Um dos meus filhos sofreu um acidente automobilístico seríssimo com traumatismo 

craneano encefálico seríssimo. Risco de vida, altíssimo. Foi acometido de várias 

infecções hospitalares e decorrido alguns meses ele teve alta, uma alta até um pouco 

prematura, mas na época os planos de saúde tinham um limite de internação, mas os 

prognósticos eram os piores possíveis. Ele vai levar uma vida vegetativa. Todas as 

possibilidades de tratamento eu tentei, culminando com a ida ao Sara Kubitschek e lá 

foi realmente o grande impulso que teve no tratamento dele. A gente vai em casas 

noturnas. Ele procura, apoiado em algum local, ele procura dançar, ele procura se 
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divertir. Eu abri mão do meu emprego, com o tempo eu não vou negar, isso interferiu no 

meu relacionamento afetivo que era maravilhoso. Interferiu a tal ponto que eu acredito 

que, num gesto de amor, eu abri mão desse relacionamento. E hoje continuo cuidando 

do meu filho, pra que a gente possa, eu ainda possa ver meu filho ainda de repente 

levando, trabalhando e levando uma vida independente e digna. Esse aqui é o meu filho 

Mauro e por amor eu dedico a minha vida. 

 

Estendido 

 

Eu sou José Augusto Afonso, tenho 69 anos. Um dos meus filhos sofreu um acidente 

automobilístico seríssimo. Eu fui acordado com ele no Hospital Souza Aguiar, com 

traumatismo craneano encefálico gravíssimo, risco de vida altíssimo. Esses 

primeiros dias foram terríveis. Eu vinha pra casa e dormia aguardando a notícia, mas ele 

conseguiu ultrapassar esse período. Foi acometido de várias infecções hospitalares e 

aí o perigo de vida deixou de ser só motivado pelo acidente, e passou a ser motivado 

pelas infecções hospitalares, mas ele conseguiu, com a força dele, com a resistência 

dele, com a ajuda de Deus, superar todas essas dificuldades. Ficou em CTI mais ou 

menos 60 dias, depois foi transferido pra uma unidade intermediária, por fim para a 

enfermaria e decorrido alguns meses, ele teve alta. Uma alta até um pouco 

prematura, mas naquele tempo os planos de saúde tinham um limite de internação, 

Eu montei uma mini, uma mini enfermaria na minha residência. Na época eu consegui 

enfermeiro e ele veio para casa com alimentação parenteral, não controlava a suas 

necessidades, uma dificuldade tremenda. A partir dai iniciamos um processo de 

recuperação. Ele já se alimentando naturalmente. Durante alguns anos, mas os 

prognósticos eram os piores possíveis. Ele vai levar uma vida vegetativa. Todas as 

possibilidades de tratamento eu tentei e consegui numa grande maioria das vezes, 

culminando com a ida ao Sara Kubitschek, um hospital referência da reabilitação. E 

lá foi realmente o grande impulso que teve no tratamento dele. E a partir daí a gente 

agora está num estágio em termos de tratamento, ele está buscando muito. Ele está 

fazendo uma terapia com psicólogos, está sendo atendido. Ele está buscando muito a 

independência dele, a ponto das vezes assustar. E estamos aguardando isso. Que a 

medicina, abaixo de Deus, que surja algum avanço para que, através da célula tronco, 

quem sabe. Existem muitas pesquisas, isso já está sendo usado em cirurgias ortopédicas. 



154 

 

 

Em cirurgias cardiológicas, mas na parte do cérebro ainda está muito rudimentar. Hoje o 

Mauro já consegue fazer essas atividades, tipo, higiene oral, higiene íntima, se 

alimentar. Já teve alguns relacionamentos afetivos, namoradas, até atualmente ele está 

namorando. A gente vai em casa noturna. Ele procura, apoiado em algum local, 

dançar. Ele procura se divertir. E numa ida social, a gente leva mais ou menos 

aceitável. Eu abri mão do meu emprego, em que a Cia. Metropolitana me deu todas as 

minhas garantias, meus direitos. Abri mão do meu emprego. Com o tempo, eu não vou 

negar, isso interferiu no meu relacionamento afetivo, que era maravilhoso, mas eu 

me relacionava com uma médica que era bem mais jovem do que eu e ela estava no 

apogeu da carreira dela, e eu estava levando uma vida assim... Isso interferiu a tal ponto 

que eu acredito que num gesto de amor, eu abri mão desse relacionamento. E hoje 

continuo cuidado do meu filho, continuo aguardando avanço da medicina, continuo 

com uma fé inabalável em Deus. Então a gente está, neste momento, aguardando 

alguma coisa nova, para que a gente possa, eu ainda possa, como se diz, ter a minha 

netinha mais próxima de mim, ver meu filho trabalhando e levando uma vida 

independente e digna. Esse aqui é meu filho Mauro, que por amor eu dedico a 

minha vida. 
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ANEXO B 

CD 


