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RESUMO 

Esta pesquisa versa sobre o uso da produção televisiva brasileira em sala de aula nas 

escolas de ensino Fundamental e Médio. Nosso objeto, a telenovela Lado a Lado (Rede 

Globo, 2012/2013), mostrou a modernização brasileira dos primeiros anos do século 

passado ao focalizar a vida dos habitantes da cidade do Rio de Janeiro e discutir o 

preconceito, o racismo, as disputas territoriais no espaço urbano, a religião e a cultura 

africana, a integração do negro na sociedade, dentre outros temas. Entendemos a 

teledramaturgia como um dos lugares onde se apresentam e se discutem diversas questões 

relativas ao diversificado cotidiano brasileiro. Essa telenovela oferece insumos 

importantes para o debate sobre a questão do negro na atualidade e permite, ainda, refletir 

sobre o deslocamento do lugar de fala hegemônico da narrativa histórica dos vencedores 

para os vencidos pois, em Lado a Lado, os narradores da trama são os excluídos negros e 

pobres. Trabalhamos com os aportes teóricos do campo Comunicação/Educação e dos 

estudos das interfaces Comunicação/Consumo. No campo Comunicação/Educação, 

compreende-se o sistema midiático como parte integrante dos processos educacionais, 

discute-se as inter-relações entre mídia e escola como um processo dinâmico no qual 

também está envolvido o consumo, entendido como prática cultural central na 

contemporaneidade. Nosso estudo buscou compreender como se constitui a interação 

comunicacional entre a escola e a pedagogia não formal da telenovela brasileira. Na 

pesquisa empírica, de abordagem qualitativa, procuramos estabelecer um diálogo entre 

os discursos da trama e sua recepção por parte dos professores. Nessa pesquisa de campo, 

foram entrevistados dez professores selecionados em três escolas da Grande São Paulo, 

sendo uma pública e duas da rede particular. Com base nas entrevistas, analisamos o 

consumo cultural destes educadores e as formas de uso da mídia em sala de aula, com 

ênfase na televisão.  A ideia foi investigar como o consumo midiático atravessa, devido 

à sua presença cotidiana em nossas vidas, o processo educativo. Discutimos sobre o 

potencial pedagógico da telenovela e sua abordagem no contexto escolar. Analisamos 

como esse conteúdo é recebido e ressignificado pelos educadores. Procuramos refletir 

sobre como o conteúdo ficcional pode vir a complementar o trabalho dos profissionais 

que promovem a construção de conhecimento e o senso crítico na formação de jovens 

estudantes. Para a maioria dos entrevistados, é a escola que tem o dever de educar. 

Predomina a visão funcionalista da Comunicação e há uma grande preocupação com 

efeitos nefastos da mídia sobre os jovens. Entendemos ser indiscutível o papel da 

educação como uma instância de peso na construção de conhecimento, o que está 

relacionado à construção de cidadania. Entretanto, destacamos que esta construção 

transita hoje também pela comunicação e o consumo cultural. Diante da complexidade 

do contemporâneo, concluímos que encontrar um equilíbrio entre os diferentes atores 

sociais que constituem o multifacetado ecossistema educativo constitui um dos principais 

desafios da educação na atualidade. 

 

Palavras-chave: Comunicação, Comunicação/Educação, Consumo Cultural, Telenovela, 

Racismo. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This is a study about the use of Brazilian television fiction in Junior High and High School 

classrooms. Our teledramaturgy presents and discusses the diversified Brazilian everyday 

life. The telenovela Lado a Lado (Side by Side, Globo, 2012/2013) showed the Brazilian 

modernization process during the first decades of the last century by focusing on the 

everyday lives of the people of Rio de Janeiro. The story discussed territorial disputes in 

the urban space, racism, African religion and culture, the integration of black people in 

society, among other topics. We argue that this particular work offers important resources 

for the debate on the question of black culture nowadays. It also allows us to reflect upon 

the shift of the hegemonic place of speech in historical narratives, as in Lado a Lado the 

narrators are the poor and black people. Our theoretical framework rests in the field of 

Communication/Education as well as in the studies of the interfaces 

Communication/Consumption. The media system takes part of the educational process, 

as discussed within the field Communication/Education. The media and the school 

systems are bound together with cultural consumption, a central practice in contemporary 

life. Our study aimed to comprehend the communicational interaction between school 

and the informal pedagogy of the telenovela. In the qualitative empirical study we 

undertook, we tried to establish a dialogue between the discourses in the plot and their 

reception by the teachers. We interviewed ten selected teachers from three schools in the 

city of São Paulo: a state school and two private schools. From these interviews, we were 

able to analyse the cultural consumption of these teachers and the ways they use the media 

in their classrooms, with emphasis on television. It was our idea to investigate how media 

consumption intertwines with the educational process by its regular presence in the 

everyday lives of teachers and students alike. We discussed the pedagogical potential of 

the telenovela and its approach within the school environment. We analysed how teachers 

receive and reinterpret this type of content in their practice. We sought to reflect upon the 

ways in which this work of fiction could complement the work of professionals who 

promote the construction of knowledge and of the critical sense in the formation of their 

young students. For most teachers, the school is the place for education, par excellence. 

They have a predominantly functionalist view of Communication and they worry greatly 

about the possible negative effects of the media on our youth. We understand that 

education plays a leading role in the construction of knowledge, which closely relates 

with the construction of citizenship. However, we argue that communication and cultural 

consumption also play a part in this process. In the complexity of today’s world, we 

conclude that reaching a balance point among the different social agents that form the 

current multifaceted educational ecosystem constitutes one of the main challenges in 

contemporary education. 

 

Keywords: Communication, Communication/Education, Cultural Consumption, 

Telenovela; Racism. 
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APRESENTAÇÃO 

A pesquisa que deu origem a esta dissertação teve como intenção investigar o uso da 

produção televisiva brasileira em sala de aula nas escolas de ensino Fundamental e Médio. De 

modo mais específico, a investigação tomou como objeto a telenovela Lado a Lado1 (Rede Globo, 

2012/2013) por entendermos se tratar de um produto cultural que discute o relevante tema do 

preconceito racial e suas origens na História do Brasil. Em sua narrativa ficcional, esta telenovela 

mostrou a vida dos habitantes da cidade do Rio de Janeiro durante a primeira década do século XX.  

Entendemos que a obra oferece insumos importantes para o debate sobre essas questões na 

atualidade e, assim sendo, trabalhamos as relações entre Lado a Lado e o campo Comunicação e 

Educação. Durante a pesquisa, elaboramos um estudo de recepção no contexto da sala de aula com 

o intuito de construirmos um diálogo entre os discursos da trama e sua recepção por parte dos 

professores. 

A partir de Lado a Lado, buscamos compreender de que modo se constitui a interação 

comunicacional entre a escola e a pedagogia não formal presente em certos conteúdos midiáticos, 

como é o caso da telenovela brasileira.  Para a parte empírica deste estudo, construímos uma 

amostra composta por dez professores do Ensino Fundamental e Médio selecionados em três 

escolas da Grande São Paulo, sendo uma pública e duas da rede particular. A pesquisa focalizou 

os processos comunicacionais que circulam entre os educadores e o produto cultural em questão, 

com objetivo de refletir sobre os possíveis modos de utilização e ressignificação da ficção 

televisiva no contexto da sala de aula. Para cumprir com esse objetivo, tomou-se como objeto 

empírico uma produção significativa da maior emissora do país, procurando verificar de que modo 

este conteúdo poderia eventualmente vir a complementar o trabalho dos profissionais que têm 

como tarefa colaborar na construção de conhecimento e na promoção do senso crítico como parte 

da formação de jovens estudantes.  

Analisamos as narrativas ficcionais e históricas em Lado a Lado, contextualizando algumas 

discussões na atualidade e, como objetivo secundário, procuramos refletir sobre o deslocamento 

do lugar de fala hegemônico da narrativa histórica dos vencedores para os vencidos. Em Lado a 

                                                 
1 Lado a Lado foi exibida pela Rede Globo de Televisão entre setembro de 2012 e março de 2013, na faixa das 18h. 

Escrita por João Ximenes Braga e Claudia Lage e dirigida por Dennis Carvalho e Vinícius Coimbra, contou com 

156 capítulos. 
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Lado, os narradores da trama são os excluídos, negros e pobres.  

Com base nos dados coletados nas entrevistas realizadas com professores, analisou-se o 

consumo cultural no cotidiano destes educadores e as formas de uso da mídia, com ênfase na 

televisão, em sala de aula. Nesse sentido, procurou-se instigar a discussão com os entrevistados 

sobre alguns temas abordados na telenovela Lado a Lado, questionando-os sobre o potencial 

pedagógico dessa produção midiática e sua abordagem em sala de aula. Utilizamos cenas da 

telenovela, previamente selecionadas e editadas (corpus da pesquisa), com foco principal nos 

discursos da personagem Zé Maria, mas não somente. Em seguida, analisamos esse conteúdo à luz 

dos estudos do consumo cultural relacionados ao campo de conhecimento da Comunicação e 

Educação. 

 Como foi dito, realizar um estudo de recepção em torno do consumo cultural, mais 

especificamente o consumo midiático de TV por professores foi o principal objetivo que deu 

origem a este trabalho. Este objetivo se encontra em concordância com a linha de pesquisa à qual 

essa dissertação está ligada no Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Práticas de 

Consumo da ESPM, São Paulo. Trata-se da linha intitulada “Processos de recepção e contextos 

socioculturais articulados ao consumo”. A escolha por realizar este estudo por meio da 

teledramaturgia visa dialogar com a vertente encabeçada pela coordenadora do Grupo CNPq de 

Pesquisa Comunicação, Educação e Consumo: as interfaces na teleficção, a Profa. Dra. Maria 

Aparecida Baccega. Decana do PPGCOM ESPM e orientadora desse trabalho, Baccega foi uma 

das primeiras acadêmicas a se aprofundar nas questões relativas ao assunto, tendo se tornado uma 

referência nesta temática.   

 Em uma entrevista publicada nas famosas páginas amarelas da revista Veja em 1996, 

Baccega provocou polêmica ao afirmar que “novela é cultura”2. Tendo qualificado o gênero como 

“o grande produto cultural brasileiro” (BACCEGA, 1996, p. 7), a professora contrariou o 

preconceito vigente na época – e que, de certa forma, continua presente nos dias de hoje – e 

argumentou que a “telenovela ajudaria muito na formação das crianças se fosse adotada nas escolas 

como instrumento de trabalho, gerando discussões, redações, peças e tudo o mais” (Idem, p. 8). E 

                                                 
2 Edição 1438, vol. 29, n. 4, 21/janeiro/1996, p. 7-10. Entrevista disponível no acervo de Veja, em: 

https://acervo.veja.abril.com.br/index.html#/edition/1428?page=6&section=1&word=maria%20aparecida%20bacc

ega (acesso em maio/2017). 

https://acervo.veja.abril.com.br/index.html#/edition/1428?page=6&section=1&word=maria%20aparecida%20baccega
https://acervo.veja.abril.com.br/index.html#/edition/1428?page=6&section=1&word=maria%20aparecida%20baccega
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continua com a seguinte provocação: “a telenovela já deveria ter entrado na sala de aula há muito 

tempo” (Ibidem). 

 Entendemos ser a teledramaturgia um dos lugares onde se apresentam e se discutem 

diversas questões relativas ao cotidiano brasileiro, com temas que compõem sua diversificação 

sociocultural.  Optamos por uma telenovela produzida pela Rede Globo por ser esta emissora 

conhecida por seu alto padrão de qualidade, que já se tornou sinônimo deste tipo de programa no 

Brasil e no exterior. Outro motivo diz respeito ao fato da emissora guardar os maiores índices de 

audiência em todo o Brasil, sendo a telenovela um dos gêneros favoritos do público brasileiro. 

Alçada à posição de principal produto de uma indústria televisiva de grandes proporções, a 

telenovela pode ser entendida como um dos mais importantes e amplos espaços de problematização 

do Brasil, uma “narrativa da nação” (LOPES, 2009) que parte da intimidade privada para tratar dos 

problemas sociais. Como observa Maria Immacolata Vassallo de Lopes (2009, p. 22): 

    A telenovela mostra-se como um produto dinâmico, que se renova 

    sempre mostrando leveza e agilidade no trato das questões sociais 

    atuais e assim  mantendo-se como das grandes audiências da  

    televisão nacional.   

 

 De modo mais específico para os objetivos deste trabalho, escolhemos Lado a Lado como 

objeto empírico pela maneira como a trama retratou a modernização brasileira dos primeiros anos 

do século passado e pelo modo em que foi protagonizada pelas camadas menos favorecidas da 

população. Este deslocamento da narrativa que foge ao ponto de vista mais tradicional trouxe a 

problemática do negro para o primeiro plano da trama e não como pano de fundo como era mais 

usual, focalizando questões como preconceito, racismo, disputas territoriais no espaço urbano, 

religião e cultura africana, castigos físicos, integração do negro na sociedade, as origens do samba, 

suas temáticas culturais, etc.  

Dentre as diversas tramas desenvolvidas na novela, o trabalho destacou alguns discursos da 

personagem Zé Maria da Silva, interpretado pelo ator Lázaro Ramos. Selecionamos algumas cenas 

em que ele vivencia as dificuldades de sua comunidade, constituída dos negros pobres na sociedade 

brasileira naquela época. Tornou-se um porta-voz de seus companheiros do cortiço e, 

posteriormente, do Morro da Providência, da barbearia onde trabalha, dos capoeiristas, 

participando ativamente da resistência à vacinação da varíola e da Revolta da Chibata. A utilização 

desta personagem foi uma escolha metodológica de recorte de material, por vermos associados a 

ele a variedade de falas deste grupo que Zé Maria acaba por sintetizar.  Na montagem do corpus 
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da pesquisa empírica, diversas cenas foram selecionadas e editadas, tendo sido exibidas aos 

professores entrevistados. Com este recorte, buscamos propor uma reflexão crítica em nossa 

pesquisa de recepção com os educadores. 

Tensionando as questões ligadas à mídia no contexto educativo, procurou-se inicialmente 

investigar como os educadores apreendem, interagem, consomem e utilizam os programas 

televisivos em sua prática profissional. Com base nesse entendimento, buscou-se compreender e 

refletir sobre o processo de recepção da programação normal das emissoras. Trata-se de conteúdos 

que não são produzidos em caráter educativo, mas que de certo modo educam. No entender de 

Guillermo Orozco-Gómes (1998, p.240-241) é fundamental “entender a influência educativa da 

televisão não educativa”. A ideia foi investigar como este tipo de consumo midiático atravessa, 

devido à sua presença cotidiana em nossas vidas, o processo educativo, analisando-se como ele é 

recebido e ressignificado pelos educadores.   

Pensando na mídia como agente socializador aliado à família e a escola, percebe-se que “a 

escola já não é mais o único lugar do saber” (BACCEGA, 2009, p. 20). Sendo assim, nos 

perguntamos como os professores interagem com a televisão e como ela é incorporada em seu dia-

a-dia profissional. Perguntamo-nos se haveria embates entre o que eles assistem na mídia no 

cotidiano e a sua formação como educadores.  Nosso principal problema de pesquisa foi: como 

poderia haver a incorporação ou utilização de conteúdo televisivo de forma reflexiva em sala de 

aula? 

Situar nossas indagações no campo Comunicação e Educação foi uma escolha que se deu 

no intuito de se conhecer o consumo midiático dos educadores e analisá-lo pelos fundamentos 

deste campo de conhecimento que incorpora a mídia como agente socializador e que investiga a 

interação entre os meios massivos, no caso deste estudo a televisão, e o receptor-educador. 

Desta forma, estaremos dialogando também com a sociedade contemporânea, a sociedade 

de consumo na qual o material e o simbólico funcionam como duas faces da mesma moeda.  É 

nessa relação com o consumo que se dão as práticas socioculturais na nossa sociedade, como 

enfatiza Baccega (2010, p. 33): 

O consumo é um dos indicadores mais efetivos das práticas socioculturais e do 

imaginário de uma sociedade. Manifesta, concretiza tais práticas. Revela a 

identidade do sujeito, seu lugar na hierarquia social, o poder de que se reveste. 

Como os meios de comunicação, o consumo também impregna a trama cultural.  

 

Com a intenção de promovermos um diálogo entre as agências socializadoras escola e 
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mídia, investigamos o consumo da teledramaturgia pelos professores, com atenção especial a 

alguns aspectos da telenovela Lado a Lado. Para dar conta dos objetivos da pesquisa, escolhemos 

realizar entrevistas com educadores para, por meio dos relatos, opiniões, explicações obtidos nas 

conversas, entender um pouco mais sobre a influência que a televisão e a telenovela eventualmente 

exercem sobre a vida profissional dos nossos professores.  A pesquisa qualitativa foi a abordagem 

que utilizamos no intuito de explorar a diversidade da amostra:  

O principal interesse dos pesquisadores qualitativos é na tipificação da variedade 

de representações das pessoas no seu mundo vivencial. As maneiras como as 

pessoas se relacionam com os objetos no seu mundo vivencial, sua relação sujeito-

objeto, é observada através de conceitos tais como opiniões, atitudes, sentimentos, 

explicações, estereótipos, crenças, identidades, ideologias, discurso, cosmovisões, 

hábitos e práticas. (BAUER; GASKELL, 2002, p.57) 

 

Neste sentido, nos preocupamos em formar uma seleção que nos levasse a uma amostra 

diversificada que nos propiciasse uma “leitura do real” trabalhando em cima dos relatos dos 

educadores, ouvindo e traduzindo seus discursos para, assim, podermos interpretar os dados 

colhidos. Para este estudo de recepção, realizamos dez entrevistas com professores do ensino 

fundamental e médio de duas escolas particulares na cidade de São Paulo – sendo uma delas situada 

no bairro de Higienópolis e a outra no bairro Vila Mariana – e uma escola estadual da rede pública 

situada no bairro da Consolação. Embora nossa intenção inicial fosse ouvir apenas professores de 

Português, Redação e História, nossa amostra foi alargada para acolher docentes de Sociologia e 

Filosofia que se somaram às discussões propostas.    

Para melhor compreender a relação dos professores com as produções culturais de diversos 

tipos, desenvolvemos e fizemos uso de um questionário voltado para os hábitos de consumo 

cultural. Este questionário foi aplicado nas mesmas escolas em que realizamos as entrevistas, 

porém dirigido a um número maior de respondentes. Os dados foram tabulados e transformados 

em gráficos que podem ser consultados, na íntegra, nos Apêndices. 

Para a coleta dos dados durante as entrevistas, utilizamos um roteiro semiestruturado 

elaborado para servir de guia aos assuntos abordados. Como corpus da pesquisa empírica, editamos 

um DVD contendo uma seleção de cenas da telenovela Lado a Lado versando sobre os temas que 

nos propomos a estudar neste trabalho. O vídeo contendo esta edição de cenas foi exibido durante 

as entrevistas e funcionou como parte integrante do estudo. Este material tem duração de 

aproximadamente 23 minutos. O vídeo se inicia mostrando que depois da derrubada dos cortiços 

no centro do Rio de Janeiro, seus moradores foram abandonados à própria sorte. Muitos deles se 
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mudaram para o Morro da Providência, adensando o movimento de favelização da cidade.  As 

cenas seguintes contam sobre as Revoltas da Vacina e da Chibata e o preconceito contra o negro e 

o pobre. Finalizando o vídeo, discute-se a cultura africana como forma de resistência ao preconceito 

racial e como afirmação da identidade negra. Após a exibição do vídeo, debatemos com os 

professores sobre os assuntos tratados e sobre a utilização de conteúdos midiáticos como este em 

sua prática profissional. 

 Para apresentar adequadamente os procedimentos, a fundamentação e os resultados desse 

estudo, nossa dissertação foi estruturada em três capítulos, sendo os dois primeiros mais voltados 

para a contextualização do tema e problema de pesquisa, ficando o terceiro capítulo com a 

incumbência de dar a ver os resultados da pesquisa empírica3 que empreendemos. Todo o material 

relativo a essa pesquisa empírica pode ser consultado nos Apêndices, que trazem o mapa e os 

gráficos de consumo cultural dos professores, o vídeo que produzimos como corpus, o roteiro e as 

transcrições das entrevistas realizadas nas escolas. Nos Anexos encontram-se outros materiais de 

referência para a pesquisa, tais como o Critério Brasil e a relação de personagens que compõem a 

trama da telenovela Lado a Lado. Esperemos que o esforço de sistematização que aqui 

empreendemos possa ser útil para outros pesquisadores em novos trabalhos futuros sobre essa 

instigante temática e outros temas afins. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 A pesquisa empírica ocorreu nos meses de novembro a dezembro de 2014. O hiato entre a realização do estudo de 

campo e a defesa dessa dissertação de mestrado deve-se à duração da licença médica para tratamento de saúde da 

autora. 
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Capítulo 1 - História do Brasil Moderno na Telenovela Lado a Lado 

 
   A modernidade é um modo de ser, uma sensibilidade. Em termos 

   antropológicos eu diria, ela é uma cultura, uma visão de mundo 

   com suas próprias categorias cognitivas. (...) A modernidade não 

   conhece fronteiras ou nacionalidades. Ela traz consigo os germes 

   de uma nova ordem planetária. Não exclusivamente econômica, 

   mas de um tipo de cultura que se expressa no lazer, na indústria 

   cultural, no consumo, no turismo, nas cidades. (ORTIZ, 1998, p. 

   263- 265) 

 

 Na Europa do século XVIII, a Revolução Francesa teve nos ideais iluministas o marco de 

uma era com reais possibilidades de mudança nas estruturas de classe, o que gerou profundas 

transformações políticas e sociais.  Da queda da monarquia francesa à instituição da República, o 

movimento abalou todo o continente Europeu e seus ideais de liberdade, igualdade e fraternidade 

iriam derrubar os princípios de tradição da monarquia e da aristocracia que a sustentou. Eric 

Hobsbawn (2010, p. 99) assim descreveu a Revolução Francesa: 

ela foi, diferentemente de todas as revoluções que a precederam e a seguiram, uma 

revolução social de massa, e incomensuravelmente mais radical do que qualquer 

levante comparável.  (...) Entre todas as revoluções contemporâneas, a Revolução 

Francesa foi a única ecumênica.  Seus exércitos partiram para revolucionar o 

mundo; suas ideias de fato revolucionaram.  

       

 A transição do século XIX para o século XX foi de riqueza ímpar para a história da 

humanidade. As ideias revolucionárias ainda representam pensamentos dos mais transformadores 

e importantes de uma era, dentre elas a da conquista que obtiveram homens e mulheres por meio 

do trabalho e da quebra das estruturas rígidas de classe. Essas conquistas foram adquiridas com as 

lutas revolucionárias na França e, mais tarde, com as mudanças econômicas e produtivas na 

Inglaterra da Revolução Industrial. A modernidade virou sinônimo de novo: o que é novo é 

moderno, o que é moderno tem no novo a sua essência. Romper com o antigo passaria a ser a 

palavra de ordem. Havia uma necessidade imperiosa de quebrar as velhas estruturas feudais, com 

o julgo do sagrado. Iniciada no século XVII, durante a sua trajetória os indivíduos que dela 

participaram não tinham ideia do que se tornaria a modernidade tantos anos depois.  

 Um dos marcos da modernidade foi a constituição da indústria de base de bens de capital: 

ferro e aço como investimentos de longo prazo na construção da sociedade moderna.  A ferrovia 

diminuindo distâncias, ligando pessoas e carregando a produção. Inicia-se assim uma conexão entre 
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pessoas e mercadorias, lugares e consumo, marcada pela celeridade e a regularidade do tempo 

moderno. Homem e tecnologia estão no cerne do imaginário do progresso da modernização da 

sociedade.  O carvão sendo usado como combustível das máquinas, combustível do progresso que 

marca o ideário da modernidade. 

 Assim, pouco a pouco começa a se formar um tipo de sociedade que teve na metrópole 

urbana sua referência de identidade.  Nesta transformação de uma sociedade tradicional para uma 

nova sociedade industrial, evidencia-se a urbanização como o seu ideal. As engrenagens, as 

máquinas, ruídos e fumaça passaram a fazer parte da vida cotidiana. Os parques fabris remodelaram 

a paisagem urbana, o nascimento da metrópole se deu na transformação de uma sociedade 

tradicional e predominantemente rural para a nova sociedade industrial. 

 Esses grandes centros foram se formando a partir da industrialização, do contingente 

populacional oriundo das zonas rurais. As fábricas precisavam de operários que chegavam de todos 

os lugares. O movimento das populações da zona rural migrando para as metrópoles modernas foi 

uma das faces desta nova ordem econômica e sinônimo de melhores condições de vida.  As 

migrações trouxeram novas configurações demográficas a partir desta realidade que ora se 

apresentava.  

 A ascensão capitalista, marco desta era, trouxe à tona uma de suas maiores características: 

a quebra da rígida hierarquia social com o surgimento de duas novas classes sociais formadas pelos 

chamados burgueses, donos do capital e dos meios de produção, e pelo proletariado, ou seja, a força 

de trabalho. Desse modo, o capitalismo trouxe como valor a mobilidade social na forma do 

trabalho, ideia que romperia com as tradicionais classes fixas e rigidamente demarcadas. 

Reconfigurava-se, assim, o valor do trabalho na sociedade. Apesar desta mão-de-obra urbana poder 

ascender, o que mais comumente aconteceu foi sua exploração, transformando-se a produtividade 

industrial, ao longo do tempo, em sofrimento humano.  Karl Marx e Friedrich Engels ilustram essa 

ideia no célebre Manifesto do Partido Comunista: 

A sociedade burguesa moderna, que brotou das ruínas da sociedade feudal, não 

aboliu os antagonismos de classe.  Não fez senão substituir novas classes, novas 

condições de opressão, novas formas de luta às que existiram no passado.  

Entretanto, a nossa época, a época da burguesia, caracteriza-se por ter 

simplificado os antagonismos de classe. Não fez senão substituir novas classes 

novas condições de opressão, novas formas de luta às que existiram no passado. 

(2003 [1848], p. 2) 

 



9 

 

 A rígida formação de classes do passado então recente foi substituída pela desigualdade 

social tão característica do sistema capitalista, que de um lado originou a burguesia industrial, 

comercial, fabril, financeira, a dona dos bens de capital e de outro viu nascer como seu duplo, o 

proletariado. Trata-se da classe de trabalhadores do novo sistema, ou “homens de vanguarda” como 

a eles se refere Marx. A mudança como conceito em que se baseiam as ideias modernas é sentida 

também no indivíduo moderno, como bem ilustrou Kellner (2001, p. 295):  

Nas sociedades pré-modernas, a identidade não era uma questão problemática e 

não estava sujeita à reflexão ou discussão. Os indivíduos não passavam por crises 

de identidade, e esta não era nunca radicalmente modificada. (...) Na modernidade, 

a identidade torna-se mais móvel múltipla pessoal, reflexiva e sujeita a mudanças 

e inovações.  

 

 Assim, também, novos valores emergiram nesta sociedade.  Uma das ideias centrais do 

iluminismo foi a do homem como centro do universo, o apogeu da racionalidade, da objetividade 

da ciência. Nesta ideia de ciência e de progresso, Deus não é mais quem rege os desígnios do 

homem. Na modernidade isso se confirma na intempestiva afirmação de Nietzsche: “Deus está 

morto”. De certo modo, pode-se dizer que a modernidade seria a morte de Deus. Surge com o 

modelo capitalista a ideia do indivíduo que tem direitos, e como consequência nasce o 

individualismo e a liberdade como valores a serem compartilhados - liberdade, igualdade e 

fraternidade, ideias originárias da Revolução Francesa e reificadas nesta nova ordem social.  

   Toda essa transformação também gerou mal-estar, pois nos ideais modernos a incerteza 

passou a ser uma presença constante, como ilustraram Marx e Engels em sua bem-conhecida 

formulação: “tudo o que era sólido se evapora no ar”4. A modernidade é também caracterizada 

pelas suas incertezas. Se a industrialização trouxe progresso, também trouxe angústia, ansiedade. 

De um lado o progresso, a tecnologia e a razão conferem ao homem um poder demiúrgico. De 

outro lado, surge a ansiedade e a angústia diante da impermanência como essência de vida. O ethos 

burguês tanto será caracterizado por esta ambivalência ontológica, como por seus traços de desejo 

                                                 
4 No Manifesto Comunista, publicado originalmente em 1848, ao discorrerem sobre as transformações sociais ditadas 

pela ascensão da burguesia os autores afirmam: “A revolução contínua da produção, o abalo constante de todas as 

condições sociais (...) distinguem a época burguesa de todas as precedentes. Suprimem-se todas as relações fixas, 

cristalizadas, com seu cortejo de preconceitos e ideias antigas e veneradas; todas as novas relações se tornam 

antiquadas, antes mesmo de se consolidar. Tudo o que era sólido se evapora no ar, tudo o que era sagrado é 

profanado, e por fim o homem é obrigado a encarar com serenidade suas verdadeiras condições de vida e suas 

relações com a espécie”. (Trecho retirado da edição publicada pelo Instituto José Luis e Rosa Sundermann em 2003, 

grifos nossos). Disponível em http://www.pstu.org.br/sites/default/files/biblioteca/marx_engels_manifesto.pdf 

(acesso em maio/2017). 

http://www.pstu.org.br/sites/default/files/biblioteca/marx_engels_manifesto.pdf
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de poder por intermédio da ciência que legitima a ideia moderna de domínio do homem em relação 

à natureza e ao seu destino.  

 Muito diferente dos antigos países europeus ou da jovem nação norte americana, o Brasil 

dos primeiros anos do século XX era um país em construção. Já era uma nação independente e 

republicana, porém sem apresentar grandes avanços em sua estrutura social. A necessidade de 

mudança era urgente em uma sociedade que ansiava pelo progresso, tão caro ao novo sistema. O 

capitalismo, porém, levou mais tempo para aqui chegar, assim como a industrialização e a com ela 

a construção de estradas de ferro para ligar um país tão grande – feitos que só vieram a acontecer 

décadas mais tarde. A economia, que era predominantemente agrícola, sofrera grande abalo com a 

abolição dos escravos no século anterior, assim como a queda da monarquia, dois grandes 

acontecimentos que ocorreram com breve intervalo de tempo. O país se reorganizaria de forma a 

incorporar os novos valores vindos da Europa e que pareciam estar sendo semeados em solo fértil. 

O Brasil, país tão jovem, tinha sede de renovação. Uma passagem narrada por Sandra Jatahy 

Pesavento (1997) sobre as Exposições Universais ilustra de modo interessante esse desejo de 

desenvolvimento e progresso:  

No decorrer do século XIX, a modernidade e a tecnologia foram obsessivas para 

parte da elite ilustrada da Latino-América. Construíram-se, por assim dizer, uma 

meta e um sonho latino-americanos: ser moderno, participar da rota do progresso, 

tornar-se uma grande nação desfazer a imagem do exotismo tropical do atraso e 

da inércia. (PESAVENTO, 1997, p. 16) 

 

 Da mesma maneira que tudo que era novo era bem-vindo, o antigo regime que deixou de 

existir com a proclamação da República deixou seus rastros e a aristocracia, ainda que viva, foi 

perdendo paulatinamente seus poderes e privilégios em nome da nova ordem vigente.  O novo e o 

antigo, naquela época, viviam lado a lado como irmãos que ora brigavam, ora se entendiam, em 

uma relação complexa e cheia de contradições: 

ser moderno é encontrar-se em um ambiente que promete aventura, poder, alegria, 

crescimento, autotransformação e transformação das coisas em redor – ao mesmo 

tempo ameaça destruir tudo o que temos, tudo o que sabemos, tudo o que somos. 

(BERMAN, 2006, p.15) 

 

 A complexidade e as contradições entre os valores novos e tradicionais compartilhando o 

mesmo momento, lutando por uma hegemonia dentro do espaço da sociedade moderna foi a tônica 

desta época e a transição de costumes, pensamentos e comportamentos suas características 

marcantes. À tradição, referimo-nos, especificamente no Brasil desta época, à aristocracia rural 

originária da economia agrícola, ricos fazendeiros portadores de títulos de nobreza que lutavam a 
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todo custo para manter o status quo em uma sociedade em mudança. O capitalismo nascente não 

mais os privilegiava da forma como o fazia em um passado recente, quando eram os principais 

atores da elite do Brasil colonial, porém é importante notar que diversos destes atores mantiveram 

seus poderes e influências dado que eram eles os donos do capital.  Essa classe composta por 

senhores de engenho, donos de vastas terras e ricos fazendeiros oriundos da aristocracia rural, 

comporia a nova elite oriunda, principalmente, da cultura cafeeira do sudeste do país uma vez que: 

“pretendiam que com a República fosse implantado o sistema federalista, assegurando-lhes não só 

o controle dos seus próprios rendimentos, como condições de usar seu poder econômico para 

decidir os destinos da futura ordem republicana (SEVCENKO,1998, p.14). Deste modo, os 

mesmos atores sociais que ocupavam a aristocracia rural durante a monarquia, com o advento da 

República mantiveram suas relações dominantes dentro da ordem econômica nacional.  

 Para efeitos da discussão proposta neste primeiro Capítulo, importa frisar que mesmo 

tendo abolido a escravidão e se tornado uma República, o Brasil continuava sendo um país de 

grande complexidade social. Suas reformas se deram lentamente. Como se sabe, a classe dominante 

mudaria de nome, mas não de mãos, assim como se mantiveram os problemas do passado. 

A República fora proclamada em meio aos discursos do progresso e da civilização, 

mas arrastava atrás de si dívidas para com o passado colonial. A não-solução do 

problema agrário e a dificuldade de incorporação dos ex-escravos ao mercado de 

trabalho, a problemática realização da cidadania, a persistência da situação 

colonial de dependência externa na economia, o reduzido mercado interno, a 

manutenção das relações autoritárias, servis e senhoriais traduzem-se em 

condições históricas perversas e específicas de realização da modernidade.  

(PESAVENTO, 2002, p. 159-160) 

 

 Assim, a modernidade no Brasil estaria vinculada à ideia de que através do progresso, da 

passagem do antigo regime monárquico para o novo regime republicano e da não utilização de mão 

de obra escrava, o País entraria no mapa do mundo civilizado do velho continente: o mundo 

europeu.     

 

1.1    O mito de Paris e a construção da modernidade brasileira: Rio de Janeiro 

  

 Ao contrário das elites europeias como a francesa e a inglesa, que viam nos valores do 

passado uma tradição a ser seguida, a elite brasileira queria apagar o seu passado escravocrata que 

a envergonhava. Na primeira década do século XX, a cidade do Rio de Janeiro, então capital do 

País contava com quase um milhão de habitantes, uma população composta, na sua maioria, de ex-
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escravos, seus descendentes e grande número de migrantes vindos sobretudo das decadentes 

fazendas do Vale do Paraíba (SEVCENKO, 1998, p. 20).  Terceiro maior porto do continente atrás 

apenas dos portos de Nova York e de Buenos Aires, o porto do Rio de Janeiro era um polo atrativo 

da mão de obra pobre e sem qualificação que foi deixada ao acaso pelos fazendeiros e pelo governo. 

É através deste porto que se escoava toda a produção nacional e se importavam os produtos 

estrangeiros. Junto com as mercadorias, chegavam ali também pessoas e novas ideias vindas da 

Europa.   

 Assim, desde 1808 quando a vinda da família Real para o Brasil tornou o Rio de Janeiro 

a sede da corte portuguesa, a cidade tornou-se a porta de entrada das novas ideias “concebidas no 

bojo do processo de renovação urbana que acompanhou a emergência da modernidade” 

(PESAVENTO, 2002, p.165).  O modelo da modernidade seria então a cidade urbana. No Brasil, 

o Rio de Janeiro será a primeira cidade moderna a representar o imaginário do progresso tão 

desejado pela classe dominante do País. Seu símbolo maior e mais representativo é a Cidade Luz, 

a capital francesa. Paris como metáfora e metonímia da modernidade.  

a forma acabada da realização da complexidade social e da natureza dos contatos 

que só a modernidade foi capaz de propiciar, tornando-se a fonte inspiradora de 

um imaginário “exportável” (PESAVENTO, 2002, p. 159, aspas no original). 

 

  Paris, a cidade mito, encarna o ideal de modernidade e todas as suas aspirações. O Rio de 

Janeiro fará a sua transformação em metrópole ao sul do Equador seguindo seu modelo e terá em 

Paris sua referência. E, assim como a capital francesa é sinônimo de França, também o Rio será 

identificado como o próprio Brasil moderno após a reforma do prefeito Pereira Passos. A cidade 

modernizada passa a valer pela nação e, com isso, atinge-se o padrão identitário idealizado que 

atrelaria o Brasil “ao trem da história”, no caminho da “civilização” (ibidem). 

 Nas últimas décadas do século XIX, a epidemia de febre amarela ainda assolava a cidade. 

Combatê-la era um assunto dos mais relevantes devido à importância que a cidade tinha na 

dinâmica econômica do país.  Durante o governo do presidente Rodrigues Alves (1902-1906), deu-

se início às reformas urbanísticas da cidade. O prefeito Pereira Passos, engenheiro e urbanista que 

tinha acompanhado as obras do Barão de Haussmann em Paris entre 1853 e 1870, foi o arquiteto 

da reforma urbana da cidade. O engenheiro Lauro Müller foi o encarregado das reformas portuárias 

e ao médico Oswaldo Cruz, diretor do serviço de saúde pública, coube comandar as ações médico-

sanitárias.  Porém para que essa tripla reforma fosse possível, uma das medidas imediatas seria a 

remoção da população residente nas habitações populares do centro da cidade. Deslocá-los para a 
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periferia ou para os morros próximos era a solução. Devido à sua localização privilegiada no centro 

da cidade e cercanias da zona portuária, o Morro da Providência foi ocupado como moradia 

popular. Já servindo de moradia aos ex-combatentes da Revolta de Canudos, ocorrida de 1893 a 

1897 (SEVCENKO, 1998, p. 16), o Morro da Providência foi o destino de grande parte da 

população expulsa de seus lares no episódio que ficou conhecido como “bota-abaixo”. 

As grandes obras urbanísticas empreendidas no governo de Rodrigues Alves 

implicaram, de fato, a demolição de milhares de cortiços e outros prédios 

deteriorados e insalubres do centro para que a capital da República fosse 

transformada numa cidade "moderna, higiênica e civilizada” à altura das 

metrópoles europeias, e norte-americanas e da grande rival, Buenos Aires, e 

definitivamente expurgada da má fama de cidade empesteada que tantos prejuízos 

trazia às suas relações comerciais com o mercado internacional. Foi, enfim, a 

primeira intervenção sistemática e direta do Estado sobre o espaço urbano carioca, 

com base num plano que atendia a estratégias de natureza variada, mas claramente 

definidas. (BENCHIMOL, 1992, p. 138) 

 

 Era nos chamados cortiços onde a população extremamente pobre vivia de maneira 

insalubre. Esses antigos casarões, construções do início do século XIX, eram ocupados por grande 

número de pessoas, famílias inteiras em um único cômodo, na sua maioria minúsculo, contribuindo 

para a disseminação de doenças, constituindo-se como uma forma degradante de vida.  Estes 

cortiços estavam localizados próximos ao porto, lugar onde muitos tiravam o seu sustento e 

também localizado no centro da cidade, zona onde muitos também trabalhavam.    

 Logo após a desapropriação e o deslocamento da população mais pobre para os morros 

cariocas, ocorreu o que ficou conhecido como “a Revolta da Vacina”: levante popular de 

proporções colossais em que a população reagiu ao que considerou como mais uma arbitrariedade 

e violência por parte do governo. Além da obrigatoriedade de serem vacinados, sem maiores 

informações sobre o que se tratava, muitos eram também expulsos de suas moradias sempre que 

os agentes sanitários as julgassem ser de perigo para a saúde pública.   

 A intenção do governo e de Oswaldo Cruz era a erradicação da varíola na cidade, que já 

àquela altura era conhecida pelas suas pestes e moléstias, e que era reconhecida como “túmulo do 

estrangeiro”.  Porém, o modo violento como a campanha foi realizada provocou um verdadeiro 

motim junto à população miserável da cidade. Esta era a mesma população que se via, mais uma 

vez, excluída de qualquer intenção das classes dominantes de promover sua inserção nesta 

sociedade.  Assim, durante 10 dias em 1904 o povo se insurgiu. Nem a Guarda Nacional, nem as 

tropas do Exército ou da Marinha conseguiram debelar a fúria da multidão. Somente após a chegada 

das tropas auxiliares de Minas Gerais e São Paulo, em ação conjunta de repressão com as demais, 
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foi possível dar cabo da rebelião.  No final de 1904, o Rio de Janeiro pode, finalmente, entrar no 

mundo moderno com a inauguração da Avenida Central, hoje denominada Avenida Rio Branco.   

 

1.2   História e ficção em Lado a Lado 

 É neste cenário histórico que se desenvolve a telenovela Lado a Lado, nosso objeto de 

estudo. Exibida pela Rede Globo entre setembro de 2012 e março de 2013 na faixa das 18h, seu 

enredo conta um pouco a História do ingresso do Brasil na modernidade dos anos de 1900. Em sua 

trama ficcional a narrativa gira em torno da vida de diversas personagens que vivem na cidade do 

Rio de Janeiro na primeira década do século XX. Há representantes da elite, profissionais liberais 

e damas da sociedade. Porém, é no dia a dia das pessoas mais simples que a trama se concentra. Os 

protagonistas da trama são os negros recém-libertos da escravidão e seus descendentes. São eles 

que contam a sua história. Nesse relato estão contidos também os acontecimentos históricos do 

País. Entrelaçando ficção e realidade durante os 156 capítulos da obra, as personagens terão como 

fio condutor a entrada do Brasil na Modernidade. 

 A modernidade era a tônica na época e transformar a capital do País em uma metrópole 

era o que movia políticos e governantes. O Brasil estava em plena transformação. A abolição da 

escravatura e a queda da monarquia marcaram, em um curto período de tempo, uma nova era. A 

aristocracia rural dos barões do café havia perdido sua importância política e econômica, perdendo 

espaço que passaria a ser ocupado pelos burgueses dos setores da indústria, do comércio, do 

mercado financeiro.  A novela se inicia mostrando as novas alianças se constituindo em uma cidade 

que se mira no charme de Paris como modelo e que tem na Rua do Ouvidor o lugar mais chique da 

cidade, com seus cafés e confeitarias.  

 Lado a lado na trama, porém, vivem a elite branca, os habitantes pobres e os negros que, 

recém-libertos, estão procurando seu lugar dentro da sociedade. As personagens principais do 

enredo são os excluídos. Eles narram as histórias do seu próprio cotidiano enquanto vivenciam 

vários acontecimentos da História Nacional.  

 Podemos caracterizar Lado a Lado como uma novela sociocultural em oposição às 

telenovelas tradicionais nas quais as personagens são constituídas por meio de estereótipos e são 

polarizadas como bons ou maus, feios ou bonitos, pobres ou ricos. Nessas tramas, o bem sempre 

vence e o mal no fim padece. É bem verdade que todos esperam um happy end entre os mocinhos 

da história, querem ver que castigo receberá o vilão, e assim por diante.  De acordo com Baccega 
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(2003, p.11), “a ficção televisiva seriada estabelece os parâmetros da história de amor impossível, 

aliada à eterna luta entre o bem e o mal”. As tramas socioculturais, no entanto, são constituídas de 

maior densidade assim como as personagens.  Conforme explica Baccega (2012, p.1294), nesse tipo 

de teledramaturgia 

há a presença da complexidade social, em todas as esferas: as personagens deixam 

de ser planas, com possibilidade de construir seu próprio destino, em interação 

com o contexto socioeconômico-cultural, à vista do telespectador.  

 

 Um bom exemplo da complexidade das personagens nesta trama de cunho sociocultural é 

a relação entre Laura e sua mãe, Constância. A jovem quer ser independente e trabalhar, não vincula 

a sua vida e a sua felicidade ao casamento ou às obrigações sociais, as quais considera fúteis. Exerce 

na história o papel de uma jovem à frente do seu tempo, fora dos padrões estipulados pela sociedade 

daquela época.  Laura vislumbra uma sociedade mais justa e igualitária e se envergonha do passado 

escravocrata de sua família. Deseja ser escritora e se serve de um pseudônimo masculino para 

colaborar com o jornal Correio da República, visto que o espaço conferido às mulheres se limitava 

às receitas culinárias e temas afins.  

 Laura era uma mulher com ideais modernos, uma mulher do século XX.  O seu oposto se 

deu em Constância, que tinha no século XIX a sua herança cultural e social. Principal antagonista 

da novela representa a nobreza e seus valores, tendo perdido o título de nobreza, referindo-se 

sempre como a Baronesa da Boa Vista, uma de suas formas de luta para a manutenção de seu 

espaço e de seu poder dentro de uma sociedade em mudança. Constância será a principal 

representante dos valores tradicionais do antigo regime imperial brasileiro, que não queria a 

abolição dos escravos. Ela não compreende os desejos da filha em trabalhar, pois na sua visão de 

mundo este é um fato que a desmerece, sendo totalmente descabido para alguém de sua classe 

social.  Ao contrário, na visão de mundo de Laura o trabalho lhe trará liberdade e poder de decisão 

sobre sua vida. A jovem é a representação da emancipação feminina e da ousadia destes novos 

tempos, ao contrário da mãe que luta para manter os padrões do passado recente que a legitimavam. 

Enquanto a mãe se agarra aos valores tradicionais nos quais se sente segura, a filha vive como se a 

liberdade feminina fosse concedida, embora saiba que terá que ser conquistada.  

 Este contraste é mostrado abertamente em uma cena onde as duas discutem sobre as aulas 

de literatura que a moça ministra em segredo e sobre as quais a mãe discorda veementemente. Em 

uma cena candente logo no início da trama, Laura defende suas ações ao declarar que “Estamos em 

1903. O século XIX acabou. A monarquia se foi. ” Ao que sua mãe retruca: “O mundo continua o 
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mesmo, com as mesmas regras e os mesmos valores. Se engana quem pensa que pode ser 

diferente”. Desafiadora, Laura contesta dizendo que “se engana quem pensa que pode ser igual. ”5    

 Deste diálogo observamos que convivem lado a lado como aspectos opostos de uma 

mesma realidade. Cada qual com seus valores e crenças, mãe e filha são membros da mesma 

sociedade em transformação. Vale salientar que, além de ter sido a grande vilã da trama Constância 

foi também quem representava os valores aristocráticos da época monárquica no Brasil dos 

fazendeiros, dos detentores de títulos de nobreza que naquele momento estavam se reinventando 

nesta sociedade em transformação. Nesta novela sociocultural a vilã Constância ostenta em sua 

construção uma profundidade psicológica que foge ao padrão maniqueísta e raso da vilã tradicional. 

Ela é perversa e má, mas é também alguém que luta pelo que julga serem seus direitos já que foi 

criada em um mundo de diferenças firmemente delimitadas, nas quais acredita. O que pode em um 

primeiro momento parecer apenas como o conflito de gerações em uma relação normal entre mãe 

e filha, ao ser analisando mais profundamente expõe a dicotomia entre duas mentalidades diferentes 

e conflitantes que coexistiam naquele início de modernidade brasileira. Constância e Laura fazem 

parte de uma temática mais complexa: o antigo e o novo caminham lado a lado, desmontando o 

que estava estabelecido para que se possa então eventualmente construir um cenário novo para o 

Brasil moderno.  

 Desse modo, a telenovela mostrou aspectos desta época que repercutem até hoje na nossa 

sociedade, como as lutas das mulheres por sua emancipação, o preconceito contra os negros e 

também a sua busca por uma inserção na cultura nacional por meio do samba, do carnaval, das 

comidas típicas e dos cultos religiosos de origem africana, por exemplo.  

  Os negros, arrancados à força de seus territórios, têm de reinventar sua cultura num solo 

  distante. A memória coletiva desempenha neste caso um papel fundamental. Para existir, 

  ela deve se encarnar, se materializar, sem o que as lembranças se pulverizam. O candomblé 

  é o espaço que abriga essas lembranças, um nicho que recolhe a tradição, protegendo-a do 

  esquecimento. (ORTIZ, 1998, p. 190-191) 
 

 A protagonista Isabel, interpretada pela atriz Camila Pitanga, é filha do ex-escravo Seu 

Afonso (Milton Gonçalves), que trabalha na barbearia Lisboeta. Assim como o seu pai, Isabel é 

muito trabalhadora e desde os 14 anos labuta como doméstica na casa de uma dama francesa, 

Madame Besançon (Beatriz Segall), que lhe ensinou “boas maneiras” e algumas palavras do 

                                                 
5 A cena pode ser vista em: http://gshow.globo.com/novelas/lado-a-lado/capitulo/2012/9/10/ze-maria-encontra-isabel-

em-uma-confeitaria-e-eles-se-beijam.html (cena 9). Acesso em: junho/2017. 

 

http://gshow.globo.com/novelas/lado-a-lado/capitulo/2012/9/10/ze-maria-encontra-isabel-em-uma-confeitaria-e-eles-se-beijam.html
http://gshow.globo.com/novelas/lado-a-lado/capitulo/2012/9/10/ze-maria-encontra-isabel-em-uma-confeitaria-e-eles-se-beijam.html
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francês. Moça delicada e fina, divide-se entre seu trabalho e a dança, principalmente o samba, ritmo 

que surge dos tempos dos negros nas senzalas e que se torna um dos traços culturais deste povo 

pós-escravidão. O encanto da moça com o samba é que a tornará, anos mais tarde, uma famosa 

dançarina em Paris.  

 Porém, antes deixar o País conhece o amor da sua vida: Zé Maria (Lázaro Ramos), 

barbeiro que trabalha com seu pai e que a deixa no altar no dia do casamento. Ela não sabe, mas 

ele havia sido preso por lutar contra as forças policiais na derrubada do cortiço em que moravam. 

Zé Maria luta capoeira que, na época, era considerada como uma arma da marginalidade. Quem a 

praticasse era considerado bandido. Por essa razão Zé Maria é preso, embora seja um homem 

honesto e trabalhador. Na trama da novela, é ele o porta-voz da sua comunidade. Sobre este 

personagem discorreremos mais adiante. 

 No mesmo dia e na mesma igreja em que Isabel e Zé Maria se casariam, outro casamento 

acontece: o de Laura e Edgar. Como dissemos acima, a jovem Laura (Marjorie Estiano) vem de 

uma família aristocrática e, ao contrário da apaixonada Isabel, ainda tem dúvidas sobre o seu amor 

pelo noivo Edgar (Thiago Fragoso).  As duas moças se conhecem na sacristia e deste encontro 

nasce uma forte amizade que as acompanhará por toda a trama.  Cada uma a seu modo, são 

mulheres à frente de seu tempo. 

 Depois de perder seu filho e seu grande amor, Isabel ingressa em uma viagem à França 

onde se torna uma dançarina de sucesso. Seis anos depois volta ao Brasil como uma artista de 

prestígio na Europa, mas tem que lutar contra o preconceito por dançar samba, música de negros e 

também por ser uma mulher de sucesso e uma artista. Laura, por sua vez, não se contenta somente 

com o casamento e quer trabalhar. Sua mãe, a vilã Constância (Patrícia Pilar), não se conforma 

com as atitudes revolucionárias da filha, muito avançada para os padrões da época. Em consonância 

com os costumes da época, havia planejado o casamento de Laura pensando no benefício que a 

união iria trazer para a família. O pai de Edgar é senador da República e membro da nova classe 

emergente do capitalismo moderno: a burguesia. Assim, a matriarca se alia à nova classe dominante 

para se manter no poder. O novo e o tradicional se unindo através do charme e requinte da 

aristocracia cafeeira e dos industriais que se formam e representam o futuro.   

 Como foi dito, o Morro da Providência transformara-se em um tipo de moradia que se 

tornou uma nova maneira de ocupar o espaço urbano e que é uma das características marcantes do 

Rio de Janeiro até os dias atuais: as favelas.  Entre seus habitantes na trama, encontra-se tia Jurema 



18 

 

(Zezeh Barbosa), que desempenha o papel de mãe para Isabel.  Trata-se de mulher sábia que carrega 

na memória a cultura negra, herança dos antepassados escravos.  Ela aconselha e ajuda os amigos, 

joga búzios e é na sua casa que acolhe as rodas de samba que se iniciam como um ritmo e música 

de sua cultura.   

 Zé Maria luta contra as injustiças e o preconceito contra os negros. Participa ativamente 

do movimento que em 1904 ficou conhecido como Revolta da Vacina em que a população da 

cidade se revoltou contra a obrigatoriedade da vacinação da varíola e a truculência com que a 

campanha foi realizada. A falta de informação sobre o assunto, aliada aos modos violentos da 

polícia, levaram a população a diversas manifestações nas quais, na trama, esta personagem teve 

papel importante.  Aprendeu a lutar capoeira com o pai e faz uso dela em diversas situações.  Como 

foi dito acima, apesar de não ser bem vista pela sociedade, a copeira era usada como “arma” de 

resistência e de identidade dos negros brasileiros de origem africana. Por essa razão e como 

resultado de sua participação no levante popular, o jovem Zé Maria precisou fugir da cidade. 

Alistou-se na Marinha do Brasil e passou anos em alto mar, longe da terra natal. Seis anos depois 

e agora marinheiro, Zé Maria participa da Revolta da Chibata, nome com que ficou conhecido o 

motim que exigiu o fim dos castigos físicos impingidos aos marinheiros, na sua maioria negros e 

mulatos, naquela época.   

 Assim, em Lado a Lado a História é um elemento da narrativa. Ao acompanhar o dia a 

dia dos personagens, o telespectador tem a oportunidade de perceber que a História se constrói no 

cotidiano do seu povo e não é constituída apenas pelos grandes feitos dos heróis.  Como dissemos, 

um dos grandes méritos desta telenovela é ter retratado a História desse período do Brasil do ponto 

de vista das classes dominadas, as chamadas classes populares. A história ficcional articulada com 

a História da modernização do Brasil é contada pelo povo que, enfim, é quem protagoniza a 

narrativa. A novela narra acontecimentos fundamentais da História do Brasil moderno e trata de 

dar voz aos grupos que tinham sido silenciados e/ou ignorados pela historiografia tradicional, 

aquela de corte positivista, que muitos de nós aprendemos na escola. De modo contundente, Lado 

a Lado lança luz sobre o processo de marginalização de pobres e negros na sociedade brasileira 

que se queria modernizar a qualquer custo. De certo modo, a trama conta uma outra História do 

Brasil.  Em Lado a Lado a história da modernização da primeira metrópole brasileira é narrada por 

aqueles que a cidade quer esconder, aqueles que fazem parte da primeira geração de homens e 

mulheres livres e seus pais, que foram escravos.  
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 Outros personagens despontam neste novo cenário do Brasil. Zé Maria dos Santos é o 

principal deles, juntamente com sua amada Isabel. A novela não teve como objetivo constituir-se 

em um discurso histórico, mas esta produção da teledramaturgia atual discutiu a História através 

dos discursos de seu povo, de sua gente menos favorecida, de pessoas que, como foi dito acima, a 

História oficial esconde. Ao mostrar os acontecimentos daquela época do ponto de vista dos negros 

e dos pobres a novela inovou e também fez História.  

 Lado a Lado constitui-se como uma obra de ficção que cria uma realidade estética com 

normas próprias e com uma existência relativamente autônoma. Sua trama relata o universo dos 

possíveis e não o universo dos acontecimentos que verdadeiramente aconteceram na História 

brasileira.  

A história vai trabalhar com textos, sim, mas textos de todos os códigos, de todos 

os campos semiológicos, em cujo trânsito o homem, afinal, vive. São esses os 

textos que possibilitarão ao homem reconstruir o passado a cada geração. 

(BACCEGA, 2007, p.25). 

 

 Deste modo, Zé Maria, Isabel, Tia Jurema, Seu Afonso, Chico, Caniço e tantos outros 

personagens que vivem a trama de Lado a Lado, narraram a História com seus textos e códigos 

próprios, iluminando as suas conquistas dentro desta sociedade que os expulsa. Sua luta visa sua 

inserção na sociedade como indivíduos e cidadãos.  

 Como dissemos, o protagonista Zé Maria se destaca como voz dos excluídos, dos pobres, 

dos negros no Brasil da primeira década do século XX. No entanto, suas falas não são inseridas na 

narrativa como manifestos que interrompem o fluir da trama. Uma das grandes qualidades da 

novela Lado a Lado, e que contribuiu para garantir seu sucesso de crítica, é a forma orgânica em 

que é estabelecida a relação entre personagens, ação e trama – característica que define o romance 

bem realizado (CANDIDO, 1998, p.54).  Zé Maria vive no enredo e anima o enredo. Suas falas em 

defesa dos negros e pobres existem no interior da narrativa, em meio a situações cotidianas vividas 

pelas personagens. Daí sua eficácia artística e seu potencial em fazer refletir sobre a realidade social 

e histórica brasileira.  

o romance [neste caso a novela] se baseia, antes de mais nada, num certo tipo de 

relação entre o ser vivo e o ser fictício, manifestada através da personagem, que é 

a concretização deste (....) a personagem é, basicamente, uma composição verbal, 

uma síntese de palavras, sugerindo certo tipo de realidade. (CANDIDO, 1998, 

p.55-79).  
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 Num dos episódios da novela, dois garotos negros estão desolados por terem sido vítimas 

de injúrias e insultos racistas. Para consolá-los, Zé Maria intervém num belo diálogo em que mostra 

o histórico de violência contra os negros, a permanência dessa violência, bem como a necessidade 

de valorizar e respeitar a cultura, a identidade e a resistência dos negros: 

“eu sei o que vocês passaram ontem. Isso tem nome, sobrenome e data de 

nascimento: racismo, preconceito. Na época da escravidão, os meus avós, os seus 

bisavós foram trazidos para o Brasil à força. A gente lutou muito até conquistar 

a nossa liberdade, mas ainda falta muito até a gente conseguir respeito (...)  

Infelizmente vocês vão ouvir muita coisa assim na vida. Agora, nunca abaixem 

sua cabeça”. (APÊNDICE 3, 19:32 a 20:44) 

 

 A historiografia tradicional mostra que a abolição foi um processo guiado de cima para 

baixo. Todas as leis referentes à libertação dos escravos, culminando na Lei Áurea em 1888, são 

apresentadas como decisões governamentais, feitas por políticos ligados ao império. Nesse cenário, 

a subjetividade e agência dos negros é ocultada. Tudo o que concerne à explicação do processo e 

das forças sociais que incidiram na abolição é apresentado a partir de algo que é exterior aos 

escravos. Sejam as pressões inglesas, seja a pressão dos abolicionistas, ou seja qualquer outra 

dimensão estrutural, econômica e social é desconsiderada.  

 A importância da valorização do povo negro e da defesa de sua liberdade é também 

encontrada nas cenas que reconstroem no ambiente ficcional a Revolta da Chibata (1910) – rebelião 

liderada pelo negro João Cândido, pelo fim dos castigos físicos impostos aos marinheiros – 

conforme podemos observar neste diálogo entre Zé Maria e Chico, seu colega de Marinha: 

Chico: o que a gente tem que ter na cabeça agora é que nossa luta é justa.  

Zé Maria: e eu não sei, Chico? Eu tenho marcas nas costas para não esquecer 

que é justa demais. 

Chico: É, marca de escravo.  

Zé Maria: A mesma marca que o meu pai tinha e que não é para nenhum homem 

ter mais.  

Chico: Quem nasceu livre vai ter que viver que nem gente livre, sem açoite. 

Zé Maria: essa luta aqui eu também devo a meu pai, Chico. 

(APÊNDICE 3, 14:09 a 14:28) 

 

 Nesse diálogo, a ponte entre passado e presente é estabelecida como um terreno para a 

construção de um futuro mais justo e igualitário, no qual as marcas do passado opressor sejam 

eliminadas e o povo negro conquiste de fato a liberdade que tem por direito. 

 Ainda a respeito da Revolta da Chibata, podemos observar o encontro entre ficção e 

realidade ao se colocar Zé Maria como um dos marinheiros que participaram do motim e que segue 
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os passos do indivíduo histórico (real), João Cândido, como ilustra esta fala de Zé Maria ao 

companheiro Chico: 

Só me importa a luta que o João Cândido começou e que é nossa luta também. A 

gente vai fazer a história Chico, vai conquistar o respeito que nosso povo merece. 

(APÊNDICE 3, 15:48 a 16:04) 

 

No trecho citado acima, o protagonista mostra sua consciência de que ele e seus colegas estão 

fazendo a História. Como já dissemos, os autores da telenovela mostram a História sendo feita no 

cotidiano, pelo povo e não apenas por governantes ou estruturas abstratas.  

 Além da Revolta da Chibata, Zé Maria está presente em outro episódio popular bastante 

importante do início do século no Brasil: A Revolta da Vacina (1904) – revolta popular que teve 

como fator “imediatamente deflagrador (..) a publicação, no dia 09 de novembro de 1904, do plano 

de regulamentação da aplicação da vacina obrigatória contra a varíola” (SEVCENKO, 2008, p.7)  

e como condicionamento principal a insatisfação da população em relação ao conjunto de medidas 

autoritárias implantadas pelo governo a partir do projeto de modernização e urbanização da capital 

federal do Brasil, a cidade do Rio de Janeiro.    

 Em uma das cenas, Zé Maria toma a frente contra a chegada dos oficiais e agentes 

sanitários – compreendida pelos moradores do morro como um abuso e uma invasão autoritária e 

descabida por parte do governo republicano.  A reação de Zé Maria e de seus companheiros é uma 

resposta ao projeto de constituição de uma sociedade urbanizada e de forte teor burguês, que teve 

como um de seus elementos centrais a expulsão dos negros e pobres do centro da cidade do Rio de 

Janeiro para os morros. Na sequência desse acontecimento, Zé Maria e seus colegas entram em 

combate físico contra os agentes oficiais. A “arma” de resistência usada pelos moradores da favela é a 

capoeira (vide APÊNDICE 3, 4:55 a 6:35). 

A esse respeito, um ponto importante apresentado na novela é a valorização da cultura 

negra. Os autores apresentam a capoeira, do ponto de vista histórico, como resistência em dois 

aspectos: cultural (como um reforço da identidade cultural negra) e como defesa física contra os 

abusos das autoridades governamentais e outras violências sofridas. Outro exemplo desta 

valorização de deu na cena da conversa entre Zé Maria e os dois meninos que foram vítimas de 

preconceito, já mencionada anteriormente. Ao final de sua fala, o protagonista valoriza a cultura 

negra através da capoeira, arte por eles herdada à qual os brancos não tinham acesso.  Em outros 

momentos da trama, mostra-se o apego das personagens negras à cultura e religião afro-brasileira. 

No entanto, a valorização da cultura negra não é apresentada como oposição irredutível aos 
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brancos. A relação entre a cultura negra e a cultura branca dominante é de convivência, como 

podemos observar no casamento de Zé Maria com Isabel, que ocorreria tanto na Igreja quanto no 

terreiro de Candomblé. 

A posição da sociedade da época quanto à religião africana é questionada de modo explícito 

quando Zé Maria e Isabel vão à delegacia para tentar libertar Tia Jurema, que havia sido presa. O 

delegado afirma ter agido dentro da lei por tratar-se de um crime à saúde pública. Zé Maria reage, 

indignado, indagando “que país é esse em que diz que você praticar a sua religião é um crime 

contra a saúde pública? ” E continua: “Capoeira, candomblé, tudo que é da cultura negra é 

proibido. Quer dizer que depois de séculos sendo arrastado da África até aqui vocês querem 

proibir tudo que é da nossa cultura!?” (APÊNDICE 3, 22:54 a 24:12).  

Ao mesmo tempo em que retratam acontecimentos históricos, os autores dialogam com a 

sociedade contemporânea na qual estão situados e da qual retiram a “matéria prima” para a 

construção do texto ficcional. Assim sendo, tensionam a questão do racismo com os dilemas acerca 

da identidade brasileira, representada socialmente de forma hegemônica pela a ideia de mistura das 

raças no mito da democracia racial. Nesta narrativa, Zé Maria funciona como a personificação de 

todo o seu povo: ele fala por eles, com eles e para eles e, desse modo, seu discurso ficcional traz 

reflexão ao contexto histórico atual. 

 Como foi dito, a narrativa histórica presente em Lado a Lado não versa sobre um 

amontoado de fatos, nomes e datas conforme é apresentada pela História tradicional de corte 

positivista – a história presa ao livro, abstraída da vida cotidiana e predisposta a ser tão somente 

memorizada por alunos e professores. A História do início da República do Brasil é contada em 

Lado a Lado de forma integrada ao enredo e às vozes e vivências cotidianas das personagens. A 

nosso ver, a História em Lado a Lado é tecida no cotidiano dos personagens pobres e ricos, 

aristocráticos e burgueses, trabalhadores livres tentando começar uma vida de cidadãos. É o povo, 

sob a forma das personagens, que aparece na novela realizando a História. As personagens 

marginalizadas, com destaque para os negros que procuravam o seu lugar dentro da sociedade dos 

homens livres, são iluminadas na trama não como heróis nacionais ou por conta de feitos marcantes 

e comoventes – características tanto do melodrama quanto da História dos eventos – mas pelo 

caráter comum e ordinário da vida humana. Pela concretude da existência histórica. 

 A novela também narrou os hábitos de vida da população da época na metrópole do Rio 

de Janeiro.  Como cidade mais importante do país, a capital se transformou, na primeira década 
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dos anos 1900, na cidade símbolo da modernidade brasileira. Habitada pela elite econômica e 

intelectual do País, o Rio foi retratado na novela, além dos aspectos já mencionados, na sua 

cotidianidade e até mesmo em detalhes pitorescos.  A cidade cenográfica construída aos moldes do 

que se convencionou chamar de estilo Rio Antigo, contou com uma impecável reconstituição do 

urbano da época. Alguns locais importantes foram retratados com todos os requintes que a 

tecnologia que o tão conhecido padrão Globo de qualidade foi capaz de fazer.  A Rua do Ouvidor, 

por exemplo, foi reproduzida de acordo com a época: como um dos pontos mais chiques da cidade, 

suas lojas mais elegantes e a Confeitaria Colonial, um dos pontos de encontro da sociedade da 

capital. Esta foi uma alusão à famosa Confeitaria Colombo que, fundada em 1894, encontra-se até 

hoje no mesmo endereço no centro do Rio, na rua Gonçalves Dias. É um dos marcos da belle 

époque na cidade.  

 A ideia da modernidade que a novela mostrou foi captada no cotidiano de suas 

personagens, quando dos encontros na Barbearia Lisboeta, lugar onde os homens discutiam sobre 

os acontecimentos locais, nacionais e até internacionais. Na novela, a barbearia foi um lugar de 

troca de ideias e de experiência entre as classes sociais que compunham a sociedade, exibindo um 

pouco do dia a dia dos homens dessa sociedade. Havia uma troca de informações interessante, pois 

os barbeiros como o Seu Afonso (Milton Gonçalves) eram analfabetos e passavam a ter acesso ao 

que se passava na cidade por meio dos relatos ocorridos no estabelecimento. No vai e vem dos 

clientes tecia-se narrativas, às vezes fragmentadas, que traziam o que tinha sido, ou viria a ser 

notícia.  Em um episódio da trama, Guerra (Emílio de Melo), editor do jornal, conversa com Zé 

Maria sobre a suspeita de haver pessoas infiltradas no movimento contra a vacinação obrigatória.  

O jornalista insinua que políticos de oposição ao governo pagam pessoas para fazer arruaça e, 

assim, desmoralizar a campanha que tem por intenção acabar com a varíola e que por essa razão 

não seria um massacre do povo, como opina o barbeiro. Após essa conversa, Zé Maria passa a ter 

outra visão do assunto (vide APÊNDICE 3, 7:53 a 9:10).   

 As lojas da Rua do Ouvidor foram também criações da modernidade. Antes delas, as 

roupas masculinas e femininas eram desenhadas e manufaturadas por alfaiates, costureiras e 

modistas. A modernidade trouxe novos modos de consumir. Adquirir um traje em uma loja era 

uma experiência diferente por ser possível levar na hora o objeto de desejo, não sendo mais 

necessário esperar semanas para ter em mãos o que agora se podia obter no ato da compra.  O 

consumo se remodelou e as lojas passaram a ser um lugar de sedução com seus artigos expostos 
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nas vitrines, um chamariz para os passantes, uma delícia para o olhar. Walter Benjamin (1991) foi 

um dos intelectuais que melhor entendeu essa sedução da metrópole e de seus habitantes. Ele que 

vagava por Paris, trouxe em seus relatos um trecho de um Guia Ilustrado de Paris que assim 

descrevia as galerias da Cidade Luz: 

Estas galerias são uma nova invenção do luxo industrial, são vias cobertas de vidro 

e com o piso de mármore (...)  Dos dois lados dessas ruas, cuja iluminação vem 

do alto, exibem-se lojas mais elegantes, de modo tal que uma dessas passagens é 

uma cidade em miniatura, é até mesmo um mundo em miniatura. (BENJAMIN, 

1991, p.31). 

 

 Benjamin descreve as galerias parisienses como “centros comerciais de luxo” e assim 

também eram as elegantes ruas do centro da cidade do Rio de Janeiro. Afinal a cidade europeia 

ditava as modas em todo o mundo não seria diferente por aqui. Assim, em uma cena de Lado a 

Lado, podemos encontrar este novo consumidor e suas motivações.  Celinha (Isabela Garcia), 

radiante por estar de casamento marcado, passeia pela tão famosa rua carioca com sua sobrinha 

quando se depara com uma loja de vestidos de noiva.  Com o nariz grudado na vitrine, ela suspira 

diante do seu mais festejado sonho de consumo. Em meio a tantas opções de modelos à venda, a 

moça descarta a possibilidade de mandar fazer seu vestido justificando que levaria muito tempo 

para uma costureira aprontar o traje. Contra a opinião da sobrinha de que: “é muito mais elegante 

fazer o vestido em uma modista”, a noiva retruca: “e esperar meses pra ficar pronto? De jeito 

nenhum! ” Enquanto admira a vitrine, trava um diálogo pitoresco: “olá, vestido. Você estava à 

minha espera, não é? Sua espera acabou. Nós dois vamos entrar juntinhos na igreja e começar 

uma vida nova.” (vide APÊNDICE 4). A noiva era um exemplo da consumidora moderna, porque 

esperar se poderia levar o bem naquele momento?  Tratava-se de um novo sensorium (cf. 

Benjamin), o prazer do consumo, dos desejos ao alcance das mãos mediado pela vitrine que 

intermediava o bem e o consumidor que poderia obtê-lo, caso detivesse poder de compra. 

 Ainda que estivessem expostas de forma sedutora, as mercadorias não estavam ao alcance 

de todos.  O consumo como símbolo de status, satisfação pessoal, lugar de pertencimento é até hoje 

um dos vetores centrais que pautam a nossa sociedade. Na época da novela não era diferente: “a 

modernidade encorajou-nos a ver o consumo como uma questão privada e pessoal, mas 

paradoxalmente, também fez dele o instrumento central da administração socioeconômica” 

(SLATER, 2002, p.172). A esta observação podemos adicionar também o aspecto sociocultural 

das práticas de consumo. Visto desse modo, consumir é estar na sociedade. O consumo diz muito 

sobre o que somos, o que sonhamos, o que aspiramos como bem viver. Constituído pelo desejo de 
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possuir o bem sonhado no exato momento de sua vontade, o consumo de Celinha fez dela uma 

construção moderna, já que a situa como uma transgressora das normas tradicionais que exigiam 

das noivas de então ter uma roupa feita exclusivamente para ela.     

 Isabel e Zé Maria terão outra experiência bem diferente como consumidores nesta mesma 

sociedade. Seu primeiro encontro ocorre em um lugar especial: a Confeitaria Colonial que, a 

princípio, a moça não considera um lugar adequado por ser muito caro. O jovem, no entanto, a 

convence ao usar como argumento tratar-se de um momento especial. Ao entrarem no salão, um 

clima de mal-estar logo se instaura. Os ocupantes do lugar param para olhar para aquele casal pouco 

convencional. É evidente que eles destoam dos demais. Tal fato é corroborado pelo garçom, que 

tenta negar-lhes uma mesa, mas Zé Maria não se deixa persuadir e os dois se instalam em uma que 

estava vazia e, não satisfeito, pede o melhor vinho tinto português. Diante deste ato de generosidade 

e coragem, Isabel beija Zé Maria, aumentando ainda mais o espanto dos frequentadores do local.6 

  

 O casal causou estranheza por não ser comum encontrar negros em lugares como aquele. 

Além disso, suas roupas denunciavam sua classe social desfavorecida. Enquanto as damas da 

sociedade vestiam-se de seda, renda e chapéus elegantes, Isabel trajava um vestido de algodão e 

seu acompanhante vestia um traje simples, sem gravata. Conforme pontuaram Mary Douglas e Baron 

Isherwood (1996, p. 43), os bens sinalizam de modo contundente a posição social de quem os porta: 

 

A vida social é uma questão de alinhamentos, a favor e contra, e para assinalar os 

alinhamentos os bens são como bandeiras. Deveríamos saber de que modo os bens 

funcionam como comunicadores ou, melhor, uma vez que os bens não são agentes 

ativos, mas apenas sinais, deveríamos saber de que forma são usados.  

 

 De modo evidente, a confeitaria representava um lugar especial dentro da hierarquia 

social. Para Zé Maria, levar Isabel àquele local era uma forma de dizer àquela sociedade que os 

expulsava que eles também tinham direito de lá estar.  Atributo que o caracterizou e acompanhou 

ao longo da trama, a coragem do jovem conquistou Isabel. No entanto, ficava patente que eles não 

pertenciam aquele lugar e que lá não eram bem-vindos. As roupas do casal são os sinais de sua 

origem, assim como a cor de suas peles os denunciam como inferiores na hierarquia social vigente. 

Assim’, o ritual de consumo do encontro entre casais não é confirmado e aceito por todos os 

                                                 
6 http://gshow.globo.com/novelas/lado-a-lado/capitulo/2012/9/10/ze-maria-encontra-isabel-em-uma-confeitaria-e-

eles-se-beijam.html - cena 17. Acesso em junho/2017. 

http://gshow.globo.com/novelas/lado-a-lado/capitulo/2012/9/10/ze-maria-encontra-isabel-em-uma-confeitaria-e-eles-se-beijam.html
http://gshow.globo.com/novelas/lado-a-lado/capitulo/2012/9/10/ze-maria-encontra-isabel-em-uma-confeitaria-e-eles-se-beijam.html
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integrantes da sociedade já que: “padrões de consumo também têm o poder de excluir” (idem, p. 

36). Por meio da atitude desafiadora, Zé Maria queria mostrar pertencimento àquela sociedade. Ao 

garçom que o trata com desprezo, enfatiza: “estamos no século XX, caso o senhor não tenha 

percebido”. A observação tem o intuito de ratificar que os tempos haviam mudado, tendo a 

escravidão sido encerrada no século anterior. Lamentavelmente, o racismo e a discriminação social 

ainda estariam em vigor por muito tempo.  

  

1.3    Os negros na telenovela brasileira 

 Lado a Lado foi premiada pelo Centro de Articulação de Populações Marginalizadas 

(CEAP), na sétima edição do Prêmio Camélia da Liberdade, no Rio de Janeiro. Ela venceu na 

categoria "Veículo de Comunicação" por levar aos telespectadores o debate sobre a condição do 

negro no Brasil. Venceu também a 41ª edição da premiação do Emmy Internacional de melhor 

telenovela em 2013, tendo desbancado a concorrente Avenida Brasil, da mesma emissora7. 

 Nesta novela que tem como protagonistas as personagens negras da trama, a temática da 

negritude é apresentada em um tom mais crítico. Cada uma a seu modo, essas personagens buscam 

se integrar a uma sociedade que se transforma e reinventa – e que não necessariamente as deseja 

incluir. O fato de suas histórias constituírem a trama central da novela inaugura um fato inovador 

na teledramaturgia brasileira. Segundo Renata Pallottini (apud ARAÚJO, 2004, p.227), “a 

discriminação racial contra os negros nunca se constituiu na coluna dorsal de uma telenovela 

brasileira, ou no principal drama dos protagonistas”. De fato, nunca antes uma telenovela tinha tido 

personagens negros como protagonistas. Este fato inédito trouxe uma grande inovação ao gênero, 

já que era comum vê-los como escravos, como nas novelas abolicionistas, como trabalhadores 

braçais, serviçais ou naturalizados como integrantes da classe média da zona sul carioca.   

 O prêmio da CEAP concedido à novela em 20138 se refere a ela como um programa que 

suscita a reflexão ao abordar a condição do negro após a abolição da escravidão e sua condição na 

sociedade atual. A história pós-abolição da escravatura é capítulo pouco mencionado nas narrativas 

convencionais e na própria historiografia oficial brasileira. O estudo sobre o período da escravidão 

                                                 
7 Cf. notícia divulgada em Veja SP, disponível em http://vejasp.abril.com.br/blog/pop/8216-lado-a-lado-8217-

surpreende-supera-8216-avenida-brasil-8217-e-vence-emmy-de-melhor-novela/. Acesso em junho de 2017. 

8 Cf. notícia divulgada em http://gshow.globo.com/programas/video-show/Por-tras-das-

cameras/noticia/2013/04/novela-lado-a-lado-recebe-premio-por-abordar-condicao-do-negro-no-brasil.html . 

Acesso em junho de 2017. 

http://vejasp.abril.com.br/blog/pop/8216-lado-a-lado-8217-surpreende-supera-8216-avenida-brasil-8217-e-vence-emmy-de-melhor-novela/
http://vejasp.abril.com.br/blog/pop/8216-lado-a-lado-8217-surpreende-supera-8216-avenida-brasil-8217-e-vence-emmy-de-melhor-novela/
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humana no Brasil e os interesses econômicos por detrás do uso de mão de obra escrava nas fazendas 

de café e usinas de açúcar são assuntos amplamente estudados, embora o mesmo não se possa dizer 

de seus desdobramentos. De que modo teria se dado a transição destes homens e mulheres 

considerados como mercadorias em indivíduos livres e cidadãos é tema que parece não merecer o 

devido destaque no currículum escolar brasileiro. Em nosso estudo, consideramos que a telenovela 

Lado a Lado apresenta o potencial para ajudar a criar novos significados, reinventando os 

conteúdos e utilizando-os de forma a cobrir uma lacuna aberta sobre tema basilar em nossa 

educação: neste caso, o nascimento de um país republicano e multiétnico.  

 Vale lembrar que a televisão é o meio que tem maior alcance e penetração no Brasil. 

Assim sendo, recebe a maior parte dos investimentos publicitários. Tomando por premissa a 

penetração praticamente universal da TV aberta no Brasil, segundo dados da Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios – a Pnad 20139 aproximadamente 97% dos domicílios no país possuem 

TV, torna-se evidente o caráter democrático deste meio de comunicação no País quanto ao alcance 

da distribuição de sua programação.  

 A telenovela é, até hoje, o grande produto da televisão brasileira e se caracteriza como 

uma obra ficcional que tem como propósito fundamental entreter, mas é também um dos formatos 

mais potentes na constituição dos sentidos em circulação no Brasil, configurando-se em um 

indicativo dos mais sensíveis do cotidiano brasileiro.  

 

Ela [a novela] também pode ser considerada um dos fenômenos mais 

representativos da modernidade brasileira, por combinar o arcaico e o moderno, 

por fundir dispositivos anacrônicos e imaginários modernos e por ter a sua história 

fortemente marcada pela dialética nacionalidade-midiatização. Essa situação 

alcançada pela telenovela é responsável pelo caráter, senão único, pelo menos 

peculiar, de ser uma “narrativa nacional” que se tornou um “recurso 

comunicativo” que consegue comunicar representações culturais que atuam, ou 

ao menos tendem a atuar, para a inclusão social, a responsabilidade ambiental, o 

respeito à diferença, a construção da cidadania (LOPES, 2009, p. 22).  

 

 

 De acordo com a estudiosa citada acima, a ficção televisiva pode ser considerada como 

um recurso comunicativo que representa o Brasil como nação em toda a sua pluralidade e 

anacronismo. Desta forma, seguindo a investigação do tema deste trabalho, e procurando entender 

como o negro é representado pela teledramaturgia, percebemos que sua presença na televisão 

                                                 
9 Disponível em <http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv94414.pdf>. Acesso em junho/2017. 

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv94414.pdf


28 

 

brasileira não retrata sua participação na sociedade. A vasta diversidade de tons de pele que 

caracteriza nossa população não está nas telas da TV. Um estrangeiro que chega ao Brasil e liga a 

televisão é bem capaz de pensar que está em outro país, pois o que se vê na rua é bem diferente dos 

tipos que compõem o imaginário televisivo, como bem ressaltou Liv Sovik (2009, p. 36) ao 

indagar-se: “como pensar o fato de que os brancos e os mestiços mais claros estão em evidência 

desproporcional nos meios de comunicação, mas que esse fato não parece criar constrangimentos?” 

Essa indagação também faz parte dos nossos questionamentos nesse estudo. 

 Segundo o censo realizado pelo IBGE em 201010, o percentual da população que declara 

a sua raça ou cor como preta é de apenas 7,6% ante aos 47,7% que se declaram brancos.  Essa 

grande diferença pode ser entendida quando observamos que a proporção dos que se declaram 

pardos corresponde a 43,1% do total. Podemos ver toda a composição no gráfico abaixo: 

 

 

 

 

 

               

                                                 
10 Censo demográfico 2010 - Características da população e dos domicílios (p.75-76). Disponível em: 

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/93/cd_2010_caracteristicas_populacao_domicilios.pdf 

(Acesso em junho/2017). 

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/93/cd_2010_caracteristicas_populacao_domicilios.pdf
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  Não há consenso quanto à identificação ou significado da cor parda, mas pode-se dizer 

que as pessoas que se autodenominam como tal se enxergam como morenas ou mulatas, enfim 

mestiças. Mesmo utilizando dados da mais abrangente pesquisa oficial do governo, verificamos 

que esta não é precisa em sua classificação. Quando os próprios respondentes da pesquisa se 

classificam quanto à sua cor, a objetividade se perde dado que o assunto é por demais subjetivo 

para caber em apenas cinco classificações. Falar de cor e raça no Brasil é assunto delicado e denso.  

 No que diz respeito de forma mais direta ao nosso objeto de estudo, a telenovela, 

destacamos a obra de Joel Zito Araújo que é referência no assunto da negação da negritude na 

telenovela brasileira. 

 Na década de 1970, a Rede Globo, investiu em tramas no horário das 18h baseadas em 

adaptações literárias de escritores brasileiros românticos que retratavam a sociedade e seus 

costumes dos anos finais do século XIX.  Dentre os romances que foram adaptados para a tela da 

TV, destacamos o título, autor e ano de exibição da telenovela na relação que se segue: Helena de 

Machado de Assis (1975), O Noviço de Martins Pena (1975), Senhora (1975) e Sinhazinha Flô 

(1978), ambos de José de Alencar; A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo (1976), Memórias 

de Amor, de Raul Pompeia (1978) e A Escrava Isaura de Bernardo Guimarães (1977). Um dos 

maiores êxitos da televisão brasileira, esta última foi exportada para 67 países contabilizados até o 

início do ano de 1993 conforme atesta Araújo (2004, p. 191).  

 Durante aquela década, o país estava vivendo uma época de grande repressão política 

como consequência da ditadura miliar que começou em 1964 e se estendeu por 20 anos.  Havia um 

grande controle aos conteúdos artísticos em todos os campos culturais e com a televisão, não foi 

diferente. As telenovelas conhecidas como “de época” não se caracterizava por infringir ou 

ameaçar qualquer conduta ideológica que preocupava os dirigentes neste período. Muito pelo 

contrário, eram tramas românticas e açucaradas que tinham como objetivo entreter com leveza e 

levar ao grande público a cultura literária nacional por meio de seu veículo de maior audiência.  

Ortiz, Borelli e Ramos (1989, p. 97) discorreram sobre este tipo de dramaturgia: 

As novelas literárias, trazem embutida da ideia de uma recuperação do passado, 

das raízes e da tradição, enfim o resgate de uma brasilidade que seria repassada 

para o telespectador através das obras que enfocam diferentes momentos 

históricos.  

 

 Nestas produções, os papéis dos atores negros eram todos de caráter secundário. Eram 

eles os escravos que povoavam a casa grande, os serviçais domésticos que faziam companhia às 
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damas e aos cavalheiros e também os que faziam o trabalho pesado na lavoura. Nesta época, 

começou a haver um interesse especial em mostrar as lutas abolicionistas. Sendo assim, enquanto 

a trama romântica era a tônica principal, orbitavam em torno dela os escravos e as ideias liberais, 

especialmente lideradas pela elite da época, assim como jovens estudantes de Direito, bondosas 

senhoras e damas da sociedade, entre outros tantos personagens. Foi em A Escrava Isaura que a 

causa abolicionista passou a compor a ideia central na telenovela.   

 Antes desta, a adaptação de A Moreninha trouxe a libertação dos escravos como trama 

secundária, diferentemente do tratamento dispensado ao tema pelo autor Joaquim Manuel de 

Macedo. Como relata Araújo: “o autor do romance retratou, em sua obra, os problemas da 

escravidão como uma característica da sociedade brasileira de sua época, não como uma questão 

polêmica” (ARAÚJO, 2004, p.198). Na transformação do texto literário em teledramaturgia, 

optou-se por iluminar este aspecto mostrando-se os escravos sendo libertados pela Lei do Ventre 

Livre, anterior à Lei Áurea.    

  É com A Escrava Isaura que as novelas anti-escravocratas se consolidam. A questão da 

liberdade será o grande mote da trama, que teve uma escrava como protagonista.  A situação dos 

escravos, sua vida de trabalhos árduos, os castigos a eles impingidos e a vida na senzala foram 

temas tratados, porém a questão da cultura africana não era iluminada. Isaura mesmo era uma moça 

católica, ao estilo europeu.   

 Vivida pela atriz Lucélia Santos, apesar de escrava a protagonista era tratada como filha 

pela esposa de um rico fazendeiro. Mulher solitária e doente, nutria especial carinho pela moça que 

lhe fazia companhia. Dedicou-se a ensinar-lhe línguas, piano e a cercou de cuidados de modo a 

torná-la uma moça refinada e instruída. Para descrever a escrava branca, Bernardo Guimarães, 

autor do romance, escreve: “a tez é como o marfim do teclado, alva que não deslumbra, embaçada 

por uma nuança delicada, que não sabereis dizer se é leve palidez ou cor-de-rosa desmaiada” 

(ARAÚJO, 2004, p. 202).  Embora seja descrita desse modo tanto na obra literária quanto na 

telenovela, como filha de um antigo feitor da fazenda, português de origem, e de uma escrava 

negra, Isaura deveria ser mulata. No entanto, naquela época as personagens mulatas estavam 

associadas a características como sedução, lascívia e amoralidade. Desta forma, Isaura teve que ser 

branca para encarnar os padrões então vigentes de pureza e inocência. Depreende-se que tanto no 

período em que o romance foi escrito (1875), quanto na ocasião de exibição da obra audiovisual 

(1977), esses traços se mantiveram e se justificaram: 
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Entre o contexto político e social em que vivia o autor do romance e o contexto 

da época do adaptador da história, dos produtores e diretores da telenovela havia 

cem anos de distância, não se justificando, portanto, a falta de ousadia da emissora 

e a continuidade dos preconceitos do século XIX nos anos 70 do século XX.  

(ARAÚJO, 1998, p. 203) 

 

 Os estereótipos negativos quanto às mulatas tiveram na vilã, Rosa, a sua personificação.  

Moça invejosa do lugar que Isaura ocupava na Casa Grande, só tinha maldades para com a heroína 

e fazia de tudo para vê-la sofrer.  Ela não se conformava com a diferença de tratamento entre elas. 

Afinal, se ambas tinham a mesma origem, como podiam ser tratadas de maneiras tão discrepantes? 

Mostrada como uma mulher vulgar e um tanto promíscua com seus relacionamentos – muito 

diferente da doce protagonista – Rosa também sofrerá nas mãos do herdeiro da fazenda. Leôncio, 

vivido pelo ator Rubens de Falco, é um dos vilões mais lembrados das telenovelas.  Homem 

essencialmente cruel, tinha obsessão por Isaura, que não retribuía a suas investidas. Neste ponto, 

fica claro o caráter maniqueísta das novelas daquela época, que tinham personagens totalmente 

bons em contraste com antagonistas dispostos a todo e qualquer ato de vilania contra seus desafetos.  

 Os estereótipos também demarcavam os papéis reservados aos negros na teledramaturgia 

daqueles anos. Aparecem ora como sujeitos dóceis em postura servil como serviçais da Casa 

Grande, ora submissos e sem orgulho racial como escravos que, embora maltratados, jamais 

tomavam uma atitude mais altiva e lutadora. Por outro lado, manteve-se o clichê do herói branco 

que lutou pela abolição da escravatura com atos de coragem, bondade e humanismo. Desse modo, 

oblitera-se a luta dos povos negros pela causa da liberdade.  O mesmo tipo de tratamento continuou 

em outras novelas literárias, tais como Sinhazinha Flô, que substituiu Isaura no ano seguinte.  

 Assim, diferentes novelas literárias fizeram tanto uma leitura desta época, neste caso com 

destaque para as lutas pelo fim do regime escravocrata no Brasil, quanto confirmaram a versão 

oficial de que a elite branca teria sido a responsável pelas conquistas obtidas pelos negros, ajudando 

a reforçar a ideia do mito do herói brasileiro que agradava ao estado ditatorial daqueles anos. 

Pensando na importância das telenovelas como produto midiático de grande audiência na televisão 

brasileira, principalmente nestes anos em que a televisão era, sem dúvida nenhuma, a grande mídia 

nacional, sua importância se confirma e amplia.  No entender de Baccega: 

A telenovela reflete/refrata o contexto social, respeita o tempo e espaço históricos 

da sociedade da qual emerge e trata dos grandes temas do cotidiano, os quais são 

alçados à condição de elementos do universo ficcional. Tem sua verossimilhança 

construída no interior da narrativa. É desse modo que a ficção colabora, ela 

também, com a atualização dos mitos fundadores da nacionalidade principalmente 

no âmbito dos valores. (BACCEGA, 2012, p. 1.299) 
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 Refletindo sobre esta citação, percebemos nestas narrativas abolicionistas uma ideia dos 

valores e do contexto social, neste caso em 1977, ano da exibição da novela e que corroborava a 

visão da história no século anterior, a de que foi através da coragem, bravura e luta da elite a 

transformação do Brasil num país mais justo e igualitário através das conquistas realizadas por eles 

na luta contra a escravidão humana, reforçando inclusive o mito de constituirmos uma democracia 

racial. Era também muito comum nessas tramas a amizade e o apreço entre os senhores, ou senhoras 

da alta aristocracia branca e os negros, ao ponto de nutrirem relacionamentos de amizade e carinho 

pelos seus serviçais, evidenciando mais uma vez a ideia da generosidade da classe dominante sobre 

seus servos. Conforme Joel Zito Araújo (2004, p. 213): 

a escolha da temática da abolição e do período escravocrata serviu como tempo 

histórico privilegiado para contar histórias e apresentar desfechos nos quais as 

amizades inter-raciais se sobrepunham à discriminação, confirmando 

simbolicamente, para o país e para o exterior, as bases da fundação de uma nação 

que difundiu o mito de ser uma democracia racial.  

 

 Na década seguinte, em 1986, a novela Sinhá-Moça volta a esse tempo histórico. A trama 

se passa em 1886 na cidade de Araruna, no interior de São Paulo. Também estrelada por Lucélia 

Santos e Rubens de Falco, sendo ele agora o pai de Sinhá Moça, o coronel Ferreira - Barão de 

Araruna, um escravocrata em tudo oposto à filha, que nutre ideias liberais. Ela atuou ativamente 

na causa abolicionista, o tema principal da trama, assim como Rodolfo (Marcos Paulo) seu par 

romântico e acompanhados com tantas outras personagens da trama. O enredo se passa dois anos 

antes da promulgação da Lei Áurea e termina no dia de sua assinatura e a exibição da novela quase 

cem anos após.  Assim, comemorando o centenário desta data tão marcante, as personagens negras 

desta história exibem personalidades bem diferentes dos dóceis escravos das produções da década 

anterior. São pessoas lutadoras, como Pai José, vivido pelo ator Milton Gonçalves, rei em sua terra 

natal na África e que representou um homem altivo e orgulhoso de sua raça, que não se dobrava 

ante as crueldades de seus feitores. Morre no tronco depois de uma grande surra. Outras histórias 

vão sendo narradas, como de fugas de escravos e dos movimentos para sua libertação, mostrando 

que, ao contrário das obras anteriores, as personagens têm mais profundidade, são pessoas de 

personalidade forte que não se deixam dominar e lutam pelos seus direitos à liberdade.  

 Há ainda nessa história um fato interessante: além do casal romântico principal, Sinhá-

Moça e Rodolfo, que são membros da elite branca e educados na capital, paralelamente são 

narradas duas histórias de amor entre brancos e negros. A primeira delas é protagonizada por José 
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Coutinho (Tato Gabus Mendes), filho de um rico fazendeiro que se apaixona por Adelaide (Solange 

Couto), dama de companhia da protagonista. O pai não permite que o filho assuma o romance e o 

expulsa de casa, o que não o impede de vir a se casar com sua amada. O segundo casal é formado 

por Rafael (Raymundo de Souza), negro que depois de alforriado adota o nome de Dimas. Amigo 

de infância de Sinhá e filho bastardo do Senhor da Fazenda com a escrava Maria das Dores (Dhu 

Moraes), o rapaz se apaixona por Juliana (Luciana Braga), que é neta de Augusto (Luiz Carlos 

Arutin) um jornalista abolicionista de quem Dimas se torna amigo além de colaborador em seu 

jornal. Esses dois romances quebraram a narrativa tradicional que envolvia as novelas de época até 

então, ao introduzir romances inter-raciais na trama.  O “caso” de Dimas e do Barão de Araruna 

não configurava uma novidade, pois era comum os portugueses e os ricos fazendeiros brasileiros 

terem amantes negras e mesmo gerar filhos por meio destes enlaces A ficção se une à 

teledramaturgia e conta como um escravo alforriado pode amar uma delicada moça branca. Utiliza 

este exemplo para mostrar que este tipo de união pôde ter sido possível no passado e traz essa 

discussão para o presente.   

Na história que a telenovela tem construído ao longo dos anos, a matriz 

melodramática – forma de narrar – foi se repetindo, porém incorporando a 

novidade, o acontecimento e transformando-se segundo as demandas sociais de 

cada contexto histórico. (LOPES, 2009, p. 33) 

 

 Devemos lembrar que foi ao longo da década de 1980 que se deu, gradativamente, a volta 

da democracia ao Brasil. Em 1979, a Lei de Anistia permitiu que os exilados políticos voltassem 

ao Brasil e resgatassem sua cidadania, contribuindo para o fortalecimento da redemocratização do 

País.  Na ocasião regressaram ao Brasil figuras políticas como Leonel Brizola, Luiz Carlos Prestes, 

Gregório Bezerra e Herbert de Souza. Mais conhecido como Betinho, o ‘irmão do Henfil’ foi 

imortalizado na canção de Aldir Blanc e João Bosco denominada O bêbado e a equilibrista.   

 Em 1984, grandes comícios marcaram a campanha das Diretas Já e culminaram na 

eleição, ainda que de forma indireta, de Tancredo Neves. O primeiro presidente civil brasileiro em 

muitos anos morreu antes de assumir o cargo, em 1985.  Em 1988 a transição se completou com o 

então presidente José Sarney tendo promulgado a nova Constituição brasileira. Desta forma, o 

Brasil deixaria para trás “os anos de chumbo” e entraria em uma época de renascimento político e 

social.  

 De modo coerente com o cenário de transformação que passava o país, Sinhá-moça trouxe 

em seu conteúdo algumas temáticas diferenciadas em relação às novelas literárias anteriores. Como 
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exemplos, destacamos os amores inter-raciais e os personagens de maior profundidade psicológica, 

demonstrando um avanço em termos de teledramaturgia que seria mais adensado na década de 

1990.  Sinhá-moça marcou a introdução de heróis negros na temática abolicionista, porém manteve 

também o mito do herói branco educado na capital que trazia as ideias vindas do estrangeiro e que 

carregavam os ideais modernistas do final do século XIX. Desta forma, foi sendo construída uma 

ideia um pouco mais equilibrada da luta pelo fim da escravidão no Brasil. 

 No final da trama de Sinhá-moça, é mostrada a chegada dos imigrantes europeus, neste 

caso italianos, que vieram trabalhar nas fazendas de café da região sudeste.  Desde a Lei do Ventre 

Livre em 1871, a questão da substituição da mão de obra escrava negra por europeus brancos já 

era discutida. Além dos interesses econômicos, a intenção de substituir a força trabalhadora negra 

pela europeia teve como propósito minimizar os efeitos de séculos de escravidão ao se promover 

o “branqueamento” da população. Em uma cena no fim da novela, Sinhá-moça e Bá, uma serviçal 

antiga que detém a confiança dos patrões, ‘mãe preta’ que vivia na casa-grande e que lá se manteve 

mesmo depois dos outros terem abandonado a fazenda, observam a chegada dos novos 

trabalhadores rurais vindos da Europa.  

Sinhá-moça: “São eles Bá, os italianos”.  

Bá olha com desprezo para os estrangeiros e pergunta para Sinhá: “Que diacho de 

língua é essa? [que eles estão falando]”, e se retira, zangada, para o interior da 

casa-grande, resmungando: “Eu não gostei deles... eu não gostei deles”. 

(ARAÚJO, 2004, p. 219) 

 

 A novela Sinhá-moça termina com o legado da liberdade aos ex-escravos, porém não 

mostra o caminho que trilharam e nem discute como teria se dado a sua inserção na sociedade na 

condição de homens e mulheres livres.  Essa história só será contada quase três décadas depois, em 

Lado a Lado.   

 Na década de 1990, em depoimento ao pesquisador Joel Zito Araújo, a atriz Ruth de Souza 

desabafa sobre o papel dos negros na cena audiovisual brasileira: 

Os autores veem o negro como serviçal (...) As histórias se desenvolvem em cima 

de personagens brancos, e o negro não tem vez (...) O ator negro tem que se impor, 

senão ele fica fazendo eternamente o serviçal. Há muitas atrizes negras que 

aceitam papéis de serviçais e não conseguem questionar o autor, ficam dando 

aquelas risadinhas para o patrão branco (...) Estou completando este ano [em 

1995] 50 anos de carreira artística, sinto que têm um certo respeito por mim, mas 

não é o que eu mereço. (ARAÚJO, 2004, p. 90) 

 

 O depoimento prossegue com a constatação de que seus bons papéis na televisão teriam 

ocorrido graças ao reconhecimento pelos trabalhos que fez no cinema e no teatro. Ruth sabe o valor 
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que tem como atriz – e como atriz negra – mas se ressente que o mesmo não acontece com os 

autores das telenovelas.  Foi apenas em 2012 que João Ximenes Braga e Claudia Lage reverteram 

esse quadro ao dar voz às personagens negras como protagonistas em uma telenovela.  

 Como foi dito acima, este produto da televisão brasileira se constitui como o gênero de 

maior sucesso comercial e de público, estando intimamente associado às transformações da 

sociedade a qual retrata e na qual está inserido.  Como descreve Lopes (2009, p. 29), “a novela 

tornou-se uma forma de narrativa sobre a nação e um modo de participar dessa nação imaginada”. 

França e Simões (2007, p.52) corroboram essa ideia, ao pontuar que 

    a telenovela ocupa, (...), um importante lugar na cultura e na sociedade  

    brasileiras. Ela constrói um cotidiano na tela em estreita relação com a  

    realidade social em que se situa, trazendo para a construção das   

    personagens as preocupações, os valores e temas que perpassam o cotidiano 

    dos telespectadores. 

  

 Ao relatarmos neste tópico a evolução do tratamento dispensado aos negros na 

teledramaturgia brasileira, buscamos demonstrar a importância destas narrativas de cunho 

sociocultural, desde a sua consolidação no cenário cultural brasileiro nos anos 70 até os dias atuais, 

com Lado a Lado.   
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Capítulo 2 -  Comunicação, Educação e Consumo Cultural 

 

 2.1    O campo Comunicação/Educação 

 

 Em 1994, foi publicado o primeiro número da Revista Comunicação & Educação, do 

Núcleo de Comunicação e Educação (NCE) da ECA/USP, que tinha como objetivo: “dialogar com 

o público sobre esse espaço, já construído, onde Educação e Comunicação se encontram” (Baccega, 

1994, p.7).   Patrocinar debate e reflexão sobre o papel da mídia no nosso dia a dia foi uma das 

propostas desta publicação, que tinha como público alvo os professores. Assim, há mais de 20 anos, 

o periódico trata dos assuntos ligados ao campo da Comunicação em sua interface com a Educação 

em todos os seus matizes, aprofundando pensamentos sobre a mídia, a cultura, a educação.  Seu 

enfoque é transdisciplinar e trabalha as formas de apropriação da mídia na sociedade de diversos 

pontos de vista, de acordo com as diversas áreas em que esse assunto tão complexo está enraizado 

em nosso cotidiano.  Essa reflexão, como pensa Baccega, exige o “reconhecimento dos meios de 

comunicação como um outro lugar do saber, atuando juntamente com a escola” (1999, p.7). Por 

essa razão, o debate com os educadores é tão importante. 

 A revista foi uma das nossas primeiras fontes de referência e funcionou como porta de 

entrada para as ideias que compõem a Comunicação/Educação como um campo de conhecimento 

consolidado, porém ainda com enormes contribuições a dar no diálogo entre mídia e educação. A 

partir da leitura de vários dos seus artigos, tomamos contato com os princípios deste campo e 

pudemos perceber que convergiam com a nossa intenção no estudo que realizamos e cujos 

resultados apresentamos no capítulo seguinte.  O que queremos deixar claro é que foi de ajuda 

inestimável a leitura dos textos contidos nesta revista. Acentuamos sua importância nas discussões 

a respeito da Comunicação/Educação no Brasil, e também na realização deste estudo, pois ele só 

foi possível por existir o campo Comunicação/Educação. Portanto, desde o começo este foi o 

referencial teórico que formou a espinha dorsal para a análise da pesquisa de recepção realizada 

com professores da rede pública e privada no município de São Paulo.  Dentre os pensadores cujas 

obras nos propiciaram um aprofundamento nas ideias do campo, podemos citar: Adilson Citelli, 

Roseli Fígaro, Ismar de Oliveira Soares, Maria Cristina Castilho Costa, Maria Immacolata de 

Vassalo de Lopes e Maria Aparecida Baccega, para citar apenas alguns dos fundadores da revista 

e que continuam até hoje produzindo nela, juntamente com estudiosos do porte de Jesús Martín- 

Barbero e Guillermo Orozco-Gómez. 
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 A questão da mídia em nosso cotidiano é que ela nos proporciona vivências que não 

poderíamos experimentar sem de outro modo, como termos notícias do outro lado do mundo em 

“tempo real”, quer dizer, no momento que o fato está acontecendo. Isso já faz parte das nossas 

vidas através tanto das mídias mais modernas como os smartphones conectados à internet, mas 

também na televisão que há décadas vem desenvolvendo vínculos profundos com a população 

brasileira. Assistir aos telejornais constitui um hábito de boa parte dos brasileiros. Assim como as 

telenovelas, funcionam como uma marcação temporal do cotidiano. Jantar após o Jornal Nacional, 

assistindo à novela das 21h é um comportamento dos mais comuns nas famílias na maioria das 

regiões do Brasil.  Essa vinculação da mídia na realidade diária por meio de edições da realidade 

que privilegiam os pontos de vista do produtor do programa ou da emissora de televisão, nos 

permite participar do mundo de forma a enxergarmos mais do que os nossos olhos alcançam, ir 

além do que nos é rotineiro e habitual, ultrapassar os limites da nossa rua, do nosso bairro ou cidade. 

  Vale argumentar que as produções midiáticas são moduladas por um enquadramento 

ideológico outro que não o nosso. É comum nem nos apercebermos desse ponto. Conforme ensina 

Baccega, o mundo que nos é trazido pela mídia é editado, redesenhado num trajeto que passa por 

vários filtros até que nos chegue através dos meios de comunicação.  Sendo assim, é fundamental 

que tenhamos consciência de que o mundo que chega até nós, é editado. Esses procedimentos de 

edição obedecem a interesses que estão fora do nosso alcance e controle. Caso contrário, podemos 

muitas vezes reproduzir esta realidade sem maiores critérios críticos, tomando-as como mensagens 

naturalizadas em si mesmas. Para muitos, infelizmente, o que a TV mostra se confunde totalmente 

com o real. 

 Ao refletir os meios, o estudo das interfaces Comunicação/Educação tem por objetivo 

desenvolver massa crítica entre os integrantes da sociedade a respeito do modo de funcionamento 

desses meios e de sua importante influência na constituição de nossos próprios modos de pensar e 

agir no mundo. Todos somos telespectadores, leitores, ouvintes. De fato, a mídia nos rodeia e nos 

abarca. “Precisamos entender os meios de comunicação a partir das mediações. Eles são 

mediadores entre nós e a realidade”. (FÍGARO, 2011, p. 96). Porém, continua a autora, vivemos a 

nossa vida dentro de grupos sociais distintos, os quais nos conferem julgamentos e pontos de vista 

quanto ao que nos é mostrado pelos meios. Como demonstram os estudos de recepção, assistimos 

por exemplo a TV de forma própria, obedecendo a determinados preceitos familiares, religiosos, 

sociais, culturais por meio dos quais nos apropriamos do conteúdo ali veiculado, negociando os 
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sentidos que lhe serão atribuídos por nós com base em nossa bagagem única. Como tantos outros 

agentes mediadores na sociedade, os meios de comunicação não são os únicos. A criticidade, o 

senso crítico é um filtro indispensável nas interações que estabelecemos com o mundo. Aos meios 

de comunicação não cabe impingir uma verdade, enquadrando os fatos sob o ângulo que interessa 

na suposição que tal enquadramento não será problematizado pelos receptores. Como sabemos, 

cabe ao receptor ressignificar as mensagens dos meios de comunicação dentro de seu cabedal de 

informações e opiniões.  

Somos um lado também muito importante, porque não somos passivos, não somos 

meros recipientes onde os produtos da chamada indústria cultural são despejados 

e inteiramente absorvidos. (BACCEGA, 1994, p.8). 

 

 Em texto mais recente, Baccega (2009) volta a defender o caráter ativo do receptor, na 

contramão da ideia da primazia do emissor que é uma característica do modelo funcionalista da 

Comunicação. Na vertente dos estudos de recepção, entende-se que a produção de sentidos que 

caracteriza a comunicação ocorre em decorrência da atividade de emissores e receptores: 

   Nesse território que se forma no encontro entre os sujeitos da comunicação se  

   constituem os sentidos sociais compartilhados com toda a sociedade; este é o lugar 

   de construção das “mensagens”, território efetivo onde ocorre a comunicação. O 

   entendimento da “mensagem” carrega os traços semânticos de ambos. Nem o  

   emissor nem o receptor são autores eles próprios do processo comunicacional.  

   (BACCEGA, 2009, p. 26). 

 

 Diversas emissoras de TV são também produtoras de programas com exibição em escala 

nacional e internacional. Várias delas exportam seus programas, destinados, primordialmente, a 

agradar ao maior número possível de telespectadores. Esse grande público constitui-se de sua 

audiência, que é aferida diariamente.  Essa medição é de caráter quantitativo e não qualitativo. E, 

com base nesses dados, confere-se ao programa, ou ao horário, valor comercial, subsidiada pelas 

campanhas publicitárias. “A televisão é um espaço dominado por uma lógica em grande parte 

econômica” (WOLTON, 1996, p.43). Esse “grande público” que a televisão atinge não é 

homogêneo. Ele se constitui de diversos grupos e com gostos diferenciados. Por isso a grade de 

programação das emissoras é tão vasta e, portanto, variado o público que a assiste. O público da 

TV geralista tem gostos diferentes, que se materializam através de escolhas de certos programas 

ou de canais. As pesquisas de audiência não conseguem mostrar as motivações que levam um 

telespectador a preferir um programa a outro, a trocar de canal, a ser fiel a determinada emissora, 

e nem capturar muitas outras informações a respeito do receptor, pois não é de sua natureza. Ela 
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quantifica dados de audiência, share ou cobertura, mas não explica os hábitos de consumo, neste 

caso de consumo midiático. Para compreender os hábitos de consumo é necessário investiga-los a 

partir de uma abordagem qualitativa. Foi o que se pretendeu fazer na pesquisa empírica 

desenvolvida para esse estudo. 

 

2.2 Consumo cultural de professores e alunos 

 A pesquisa de recepção realizada para esta dissertação teve a intenção de ouvir professores 

da rede pública e privada da região metropolitana de São Paulo que lecionam no ensino 

fundamental e médio.  Por meio dessa pesquisa de caráter qualitativo, procuramos captar as 

impressões e experiências dos educadores a respeito da mídia no seu dia a dia e dos seus alunos. 

Indagamos como se dá a interação entre professores e alunos e como se dão as trocas de informação 

entre os meios de comunicação e os professores, os alunos, a escola. Interessou-nos investigar 

como a mídia influencia e se aplica nos processos de ensino e aprendizado. Optarmos pela 

metodologia qualitativa em forma de entrevistas. A intenção foi promover um diálogo com 

educadores sobre três grandes temas: televisão, telenovela e seus possíveis usos e ressignificações 

em sala de aula. Sabendo estarmos imersos na mídia, promovemos uma discussão sobre a rotina 

dos profissionais ligados à educação de jovens com os meios de comunicação massivos, com 

enfoque na TV aberta. Destas conversas, analisamos como estes conteúdos são inseridos e 

utilizados pedagogicamente. 

 Ao todo foram realizadas dez entrevistas entre novembro e dezembro de 2014 em três 

escolas no município de São Paulo, sendo duas delas particulares e uma da rede pública estadual. 

Diferentes entre si, essas escolas compuseram a amostra de modo a satisfazer uma diversidade 

necessária para o bom andamento da pesquisa. Pela natureza das questões que seriam abordadas, 

as entrevistas foram inicialmente realizadas com professores de Português, História e Redação. 

Durante a realização do campo, tivemos a oportunidade de ampliar a amostra com profissionais de 

Sociologia e de Filosofia. 

 A fim mantermos o sigilo dos respondentes, nós os identificamos apenas através das 

iniciais de nomes fictícios. Cada professor foi relacionado à disciplina ministrada, ao colégio onde 

trabalha e sua natureza, se de ensino público ou particular. Para uma melhor visualização destas 

informações, apresentamos abaixo uma Tabela com esses dados. Vale registrar que a participação 

das instituições e dos educadores foi de enorme importância. Sem eles, este trabalho não poderia 

ser realizado.    
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 Faremos a seguir uma breve descrição das escolas que participaram da pesquisa. 

Obedecendo ao critério de confidencialidade das fontes, os nomes das instituições foram 

preservados.  Para proceder a identificação, as escolas foram classificadas segundo sua natureza e 

localização. Assim sendo, as escolas foram identificadas como Escola Particular Santa Cecília; 

Escola Particular Vila Mariana, Escola Pública Consolação. A Escola Particular Santa Cecília está 

localizada em uma casa em bairro de classe média no centro da cidade. Trata-se de uma escola 

tradicional e familiar, cuja direção está na segunda geração da mesma família proprietária. Com 

turmas de, no máximo, dez ou doze alunos, atende desde a pré-escola até o Ensino Fundamental 

II. Nesta instituição nós entrevistamos um professor de Português e um de História.  A Escola 

Particular Vila Mariana está localizada em um bairro nobre e tradicional de classe média-alta na 

zona sul da cidade.  Atende desde a pré-escola até o Ensino Médio. Nesta escola nós entrevistamos 

um professor de cada uma das mesmas disciplinas, Português e História. Somando-se as duas 

escolas particulares, foram, ao todo, quatro profissionais entrevistados.   

 A Escola Pública Consolação está situada em um bairro misto no centro da cidade de São 

Paulo. É a mais antigas das três instituições de ensino participantes. Possui Ensino Fundamental II 

(a partir do 6º ano), Ensino Médio e EJA – Educação de Jovens e Adultos. Nesta escola 

entrevistamos professores de Português, História, Filosofia e Sociologia do Ensino Fundamental e 

Médio. 
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 Para a realização das entrevistas, produzimos e utilizamos um roteiro semiestruturado que 

nos ajudou a promover o debate com os professores sobre seus hábitos de assistir TV, seus 

programas preferidos e sua opinião sobre a programação atual da televisão. Também indagamos 

sobre os hábitos de ver TV e os programas preferidos dos seus alunos. Ao final, pedimos que 

apontassem quais programas televisivos eles poderiam levar para sala de aula como recurso 

pedagógico. Ao abordarmos especificamente as telenovelas, perguntamos quais assuntos ou temas 

os levavam a assistir a uma telenovela, o que mais apreciavam nelas e o que não gostavam. Pedimos 

que falassem um pouco sobre algumas tramas que tivessem assistido.  Também indagamos sobre 

de que maneira eles poderiam discutir com os alunos em classe assuntos tratados em alguma 

telenovela.  

 No tocante à novela Lado a Lado, como não era imprescindível que o respondente a 

tivesse assistido ou que a conhecesse, antes da exibição do vídeo preparado para a pesquisa 

(Apêndice 3) nós narramos brevemente o enredo e apresentamos uma lista das personagens (Anexo 

2) que compunham a edição do vídeo com cenas selecionadas que eles iriam assistir em seguida 
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(Apêndice 3).  Após a exibição, debatemos sobre o material que haviam assistido e discutimos 

sobre os usos deste tipo de conteúdo com os jovens educandos em sala de aula. O debate com os 

professores sobre as questões que trouxemos no corpus e sua relação com a formação do Brasil 

moderno tratou da atualidade do tema e da necessidade de se discutir sobre essas temáticas nos dias 

atuais. 

 O corpus da pesquisa foi elaborado com o cuidado de que fosse entendido por todos os 

espectadores, tanto os que viram a telenovela ou que a conheciam, quanto por aqueles que nada 

sabiam sobre ela.  Isto porque, como dissemos acima, tê-la assistido não se configurava como 

requisito para a entrevista. Incluindo esses dois universos à nossa amostra de entrevistados – os 

que conheciam e os que não conheciam Lado a Lado – foi possível obtermos uma variedade maior 

de percepções a respeito do programa. Essa diversidade tornou possível um adensamento nas 

discussões e trouxe vasto material de análise. O objetivo foi alcançado, pois em todas as entrevistas 

o corpus foi plenamente entendido e todos puderam participar da discussão que se seguiu à sua 

exibição. 

 Paralelamente a esse estudo de recepção, realizamos uma pesquisa de base quantitativa 

com hábitos de consumo cultural por professores do mesmo perfil das entrevistas.  Constituído de 

um questionário estruturado com questões abertas e fechadas, as respostas válidas que obtivemos 

foram tabuladas e transformadas em gráficos como forma de melhor visualizar seus resultados. 

Utilizamos esses dados quantitativos para complementar os dados qualitativos das entrevistas.  As 

questões pesquisadas versaram sobre o consumo de TV e de telenovela, rádio, livros, revistas, 

jornais e internet. Todo material de apoio à pesquisa pode ser consultado nos Apêndices: o DVD 

contendo o corpus da pesquisa, roteiro, transcrição de todas as entrevistas, assim como o 

questionário e os gráficos sobre os hábitos de consumo. O resumo das personagens de Lado a Lado 

encontra-se no Anexo 2. 

 Feito este detalhamento sobre a metodologia da pesquisa, nos deteremos a seguir na 

apresentação e análise dos seus resultados.   

 

2.3 Notas sobre a televisão aberta e por assinatura 

 

 Em nossa investigação sobre os hábitos de consumo cultural junto a um total de quatorze 

professores respondentes, constatamos que a TV aberta integra o cotidiano de 93% dos educadores. 
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Apenas um deles admitiu não assistir à programação aberta na televisão. A adesão à TV por 

assinatura foi de 79%, o que equivale dizer em valores absolutos que onze respondentes fazem uso 

desta modalidade de televisão em seu dia a dia11.   

 

 

 

 Quando perguntados sobre a frequência que assistem aos dois tipos de TVs, 64% dos que 

possuem a televisão por assinatura o fazem diariamente, ante 29% dos que consomem a TV aberta. 

Isto é, mesmo a televisão dos canais abertos sendo utilizada por praticamente toda a amostra, a TV 

paga é mais utilizada, como podemos ver nos quadros abaixo:  

 

 

 

  

                                                 
11 Nota de esclarecimento: realizamos a pesquisa de campo no ano de 2014. Nessa ocasião, o consumo de audiovisual 

por serviços de streaming (Netflix e outros) ainda era incipiente e por essa razão não foi considerado na pesquisa. 
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 Trazendo os dados colhidos nas entrevistas, concluímos que essa adesão aos programas 

da TV por assinatura se deu, em grande parte, pela percepção de certo desgaste que a programação 

da TV aberta tem sofrido nos últimos anos. Muitos professores comentaram sobre esse tópico com 

comentários tais como: “antigamente a televisão era melhor” ou “as novelas antigas eram muito 

mais interessantes”. Ao que parece, o saudosismo impera nos discursos dos professores, mas esse 

não é o único motivo desta migração. A TV fragmentada, denominação usada por Dominique 

Wolton (1996, p. 103), foi “concebida para um público específico”, como explica o autor. Sua 

programação difere da TV aberta, ou geralista conforme Wolton, por ser mais específica com 

canais exclusivos para filmes, esportes, séries, notícias, dentre outros muitos gêneros. Assim pode 

“oferecer uma programação que não misture gêneros, visando estritamente uma população, um 

público” (WOLTON, 1996, p.103).   

 A preferência dos educadores a este tipo de televisão foi grande. Apenas três respondentes 

disseram não possuir este serviço em casa, mas, mesmo assim, alguns declararam assistir 

eventualmente em casa de amigos. Esta predileção também estaria vinculada com a diminuição do 

preço deste serviço e sua popularização como estratégia de mercado das empresas. Estaria mais 

barato ter acesso a algum tipo de plano destas TVs, inclusive por parte de alunos da rede estadual 

de ensino, como afirmaram alguns professores.   

 Os entrevistados relataram que o hábito de assistir televisão aberta persiste até hoje, porém 

há um nítido deslocamento da preferência para os canais com programação segmentada.  Quando 

pedimos para que dessem suas opiniões a respeito da programação atual da TV aberta, os 

respondentes foram unânimes na resposta: “péssima!”  Transcrevemos abaixo algumas de suas 

falas a esse respeito:   

Não consigo mais ver TV aberta (...) impossível, não dá mais. Não acrescenta, 

não consigo mais ficar diante daquilo, porque é só entretenimento, para mim não 

me satisfaz. Eu quero que seja entretenimento, mas também conhecimento. Eu me 

entretenho com conhecimento. (T. J. - professor de Português) 

 

 
 televisão de um tempo pra cá ensina muita coisa errada, dá ideia de violência, 

eu acho que dá ideia, ensina como praticar violência, esses programas da tarde 

aí, esses jornais... Datena, isso é terrível, terrível. (F. G. - professora de História) 

 

 Nestas falas, percebe-se outros motivos para a migração para a televisão por assinatura. 

Quando o professor diz que, para ele, o entretenimento está ligado ao conhecimento, entendemos 
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que esta predileção se relaciona à sua área de atuação profissional: a educação.  Ele referiu-se aos 

documentários exibidos por emissoras internacionais como National Geographic, The History 

Channel e Animal Planet. Esses canais foram também muito citados por outros professores, que 

disseram que os alunos também assistem a esses programas. Essa ideia foi mantida e confirmada 

nas respostas ao questionário que mapeou o consumo cultural. Quando perguntados sobre os 

principais motivos para assistir televisão, a maioria respondeu “entreter-se” e “informar-se”.   

 Outro ponto diz respeito aos telejornais. A ideia de assistir televisão com a finalidade de 

obter informação é um dos objetivos principais dos respondentes.  Os telejornais cumprem esse 

papel, integrando-se na pauta diária de quase a totalidade da amostra. De ligar a televisão logo ao 

acordar para assistir aos primeiros noticiários, ao acompanhamento dos telejornais noturnos, 

passando pelos do início da tarde para aqueles que conseguem assisti-los, todos deram grande 

importância a estes programas. Estar informado é uma prioridade e, ao mesmo tempo, uma rotina 

para os professores. Suas opiniões divergem, porém, quanto aos demais programas da grade de 

programação das TVs.  O Jornal Nacional, que há décadas ocupa o posto de líder de audiência na 

Rede Globo, é o que mais críticas sofre. Ainda assim, há os que assistem como um ritual diário de 

chegar em casa e jantar assistindo ao JN.  Esses não apresentaram nenhuma discordância a respeito, 

porém dentre os telejornais, é sem dúvida o que mais divide opiniões, como atestam os comentários 

transcritos abaixo:   

 

Aparecem muitas notícias ou muitas reportagens que eu percebo que parecem 

como matérias pagas ou institucionais da Rede Globo como o Criança 

Esperança. No noticiário mesmo, a análise jornalística é superficial. (C. V. - 

professor de História). 

 

 

[...] você fica sabendo das notícias, que sempre termina com a notícia do futebol 

(risos). Vem aumento da gasolina, vem corrupção. Aí termina... futebol! É sempre 

a última notícia. (H. P. - professora de Português). 
 

As novelas da Globo são uma das melhores coisas que o Brasil já produziu, tanto 

em termos de texto, de artista, de música. Espetacular. Melhor que Holywood. 

Em certos aspectos, é maravilhoso.  (G. H. - professor de História, Sociologia e 

Filosofia) 

 

 Outros tantos se referiram aos telejornais de outras emissoras como o Jornal da Band e, 

em menor escala, ao Jornal da Record e do SBT. Como programa mais crítico e com uma proposta 

que se destaca dos demais, foi citado o Jornal da Cultura, que tem um formato diferenciado por 
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apresentar um debate entre dois convidados sobre a notícia, intermediado pelo apresentador, como 

destaca C. P. (professor de História, Sociologia e Filosofia): “um jornal mais sério e comprometido 

com a reflexão, que coloca sempre os dois pontos é o Jornal da Cultura”.  Foram mencionados 

muitos telejornais, na maioria os que compõem a grade da Rede Globo, emissora que na nossa 

amostra teve o maior número de programas citados.  Mantendo a sua hegemonia no mercado, é a 

preferida de alguns que destacam sua programação como de primeira linha na televisão brasileira, 

comparando sua qualidade técnica a padrões internacionais:  

 

As novelas da Globo são uma das melhores coisas que o Brasil já produziu, tanto 

em termos de texto, de artista, de música. Espetacular! Melhor que Hollywood. 

Em certos aspectos é maravilhoso.  (G. H. – professor de História, Sociologia e 

Filosofia) 

 

 Esta fala sobre a teledramaturgia da Rede Globo vai além deste gênero. Reflete a 

programação da emissora na forma de seu produto mais importante, aquele que construiu a grande 

notoriedade da empresa. Logo, a ligação entre telenovela e Rede Globo é direta.  A telenovela é 

produto de uma indústria cultural brasileira, como define Maria Cristina Mungioli (2007, p. 41): 

“segmento de maior audiência da emissora e, historicamente, responsável pela conquista da 

hegemonia no mercado televisual brasileiro”.  

 Na Tabela abaixo, apresentamos a distribuição por emissora dos programas mais 

assistidos na TV aberta pelo conjunto de professores entrevistados: 
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 Além dos noticiários e das telenovelas da Rede Globo, também foram mencionados os 

programas esportivos, muito apreciados pelo público masculino. A TV Cultura fica em segundo 

lugar na preferência dos respondentes, com programas de entrevistas, infantis, telejornais e debates.   

Dentre os programas nos canais da TV por assinatura ou fragmentada, listamos na Tabela abaixo 

os mais mencionados pelos educadores de ambos os tipos de escola.  
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 Neste tipo de televisão, foram muito citados os canais de jornalismo como Globo News, 

Record News e Band News. Funcionam como extensões das suas matrizes, mas com formato e 

proposta diferenciadas e público alvo mais segmentado. Apenas um dos entrevistados fez críticas 

mais severas a todos os telejornais, com destaque para os da emissora líder no mercado: 

Programa jornalístico eu não tenho a menor paciência para ver na TV [...] O 

Jornal Nacional principalmente. Aliás, eu não sei qual é o pior: o Nacional ou o 

da Globo, mas esse escolho não assistir. (M. B. - Professor de História). 
 

 Longe de ser uma unanimidade, a TV aberta no Brasil atrai opiniões polarizadas a seu 

respeito. Ao professor que adora as telenovelas e toda a programação da Rede Globo, podemos 

classificá-lo como integrado, usando a designação proposta por Umberto Eco em texto célebre 
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(2011). Esse tipo tem na emissora o seu universo, adora tudo o que vê e percebe a programação 

como sendo “uma maravilha”. Do outro lado, há os apocalípticos, aqueles que demonizam este 

meio de comunicação e não apenas uma emissora ou um determinado tipo de programa em 

específico: 

Eu acho que já foi melhor. Eu sou da época do festival de música na televisão. 

Era uma televisão mais crítica. Mas sei lá, agora é tudo pastelão. É porcaria em 

cima de porcaria. Não vejo. Não tem o que aproveitar. (F. G. - Professora de 

História) 
 

 Assim, com a popularização da televisão fragmentada no cenário nacional, cresceram as 

opções para o consumo de conteúdo audiovisual. A diversificação da TV fragmentada funciona 

como uma alternativa à programação fixa e massificada da TV aberta ou geralista. Vale 

complementar essa discussão com uma citação de Wolton (1996) a respeito das duas formas de 

televisão:  

O que opõe fundamentalmente as duas formas de televisão é a oposição entre 

programação e edição, ou, se preferirmos, entre o menu e o à la carte. A 

programação remete à mídia geralista que, para satisfazer a diferentes públicos, 

constrói uma grade de ofertas suscetível de gerar múltiplas expectativas: é a ideia 

do menu. A edição remete, ao contrário, à unidade do produto, ou seja, ao 

programa singular que cada espectador escolhe assistir, sem que tenham qualquer 

ligação uns com os outros. É a oposição entre televisão de menu e televisão à la 

carte. (WOLTON, 1996, p. 100). 

 

 Quando indagamos sobre os hábitos de consumo televisivo dos alunos, os professores 

apresentaram respostas diversificadas. A maioria relatou que os programas que os alunos mais 

assistem seriam as séries americanas de maior sucesso junto a esse público, que também assiste às 

telenovelas e traz alguns temas ligados às tramas para sala de aula.  Segundo alguns professores, 

seus alunos teriam mencionado temas trazidos por Lado a Lado durante a aula de História como, 

por exemplo, a Revolta da Vacina. Os mesmos professores, porém, indicam que os jovens 

costumam associar este gênero ao público feminino e mais velho.    

 Dentre os demais programas citados, destaca-se a soap opera12 Malhação, exibida pela 

Rede Globo na faixa das 17h30.  No ar desde 1995, Malhação tem na sua trama o cotidiano da 

juventude e a cada temporada apresenta alguma nova temática. Houve divergência de opiniões 

sobre esse programa entre os professores. Alguns destacaram que os jovens se identificam com as 

                                                 
12 Gênero popular norte-americano muito parecido com as telenovelas brasileiras, porém possui número maior de 

episódios quando comparado à telenovela brasileira, podendo apresentar várias temporadas e ter duração de vários 

anos. No Brasil, um bom exemplo desse gênero é Malhação, que está no ar há mais de duas décadas. 
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personagens. Esses professores declaram assistir Malhação para poder conversar com os alunos 

sobre algumas das questões tratadas na trama. Para outros, o programa é interessante porque 

“sempre trabalha uma temática legal” ao discutir temas como o preconceito racial, religioso e 

sexual, as drogas, a homofobia, por exemplo. Há também os que desaprovam o programa e 

acreditam que Malhação incitaria os jovens a desrespeitarem o professor, além de outras atitudes 

inapropriadas. 

 Alunos das escolas particulares e da pública assistem programas da TV por assinatura. 

Segundo os professores, a programação à la carte está entre as preferências de seus alunos.  Na 

Tabela abaixo, relacionamos os programas considerados pelos professores como sendo os mais 

assistidos pelos seus alunos: 

 

 

 

 

 Ao discutirmos com os professores sobre os hábitos de consumo cultural de seus alunos, 

deparamo-nos com a constatação de que os jovens estão assistindo muito menos televisão do que 
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antes. Hoje dividem a sua atenção com outras mídias, como as redes sociais digitais. A internet é 

parte integrante de suas vidas, como forma de comunicação, sociabilidade e acesso a diversos 

conteúdos complementares à educação formal da escola, bem como de entretenimento com seus 

programas preferidos (séries, jogos, etc.).   

 

Eles têm assistido cada vez menos TV. [...] eu acho que, não que eles abandonem 

a TV, mas é aquela coisa da geração das duas telas que eles assistem à TV e, ao 

mesmo tempo estão ligados em outra tela. A TV, para eles, é mais uma tela. (M. 

B. – Professor de História). 

 

 Estudiosos do campo da Comunicação/Educação têm tratado desse tema e entendm que 

as tecnologias digitais estão inseridas na experiência cotidiana dos jovens assim como a televisão 

está para os professores. Porém, se engana quem pensa que esses novos meios estariam substituindo 

os tradicionais, que não desapareceram da vida dos alunos, mas são utilizados concomitantemente 

com os novos meios. Como explica Baccega (2011, p. 31), “ a constituição do novo nunca se poderá 

dar sem que os resíduos do velho estejam presentes”.  

 Para Henry Jenkins (2009, p. 41): “os velhos meios de comunicação não estão sendo 

substituídos. Mais propriamente, suas funções e status estão sendo transformados pela introdução 

das novas tecnologias”.  Percebemos que as novas mídias favorecem um modo de consumo 

amplificado, personalizando nos usos e práticas, podendo se configurar como novas possibilidades 

de comunicação e educação. Para muitos, essa é a geração das multitelas, que combina a tela do 

computador, da TV, do videogame, do celular, do tablet. Todas podem ser acessadas como forma 

de lazer, entretenimento, cultura e educação.  Transcrevemos abaixo algumas falas em que os 

professores comentam sobre a relação de seus alunos com o mundo digital: 

O computador para eles parece ter saído de cena. Eles usam muito mais o celular 

e o tablet para aqueles que têm “ipads da vida”. E a TV ligada no fundo, muitas 

vezes sendo assistidos ao mesmo tempo, sendo usados ao mesmo tempo. Então eu 

não sei se a TV deixou de ser a principal tela no sentido de agora o outro ser mais 

importante, ou que rivaliza. O que eu percebo neles é que têm menos frequência 

na TV. Me parece que é muito mais assistir, mas não necessariamente no veículo 

TV. (M. B. – Professor de História) 

 

 De acordo com os professores, a televisão mantém um lugar importante na vida dos 

alunos. Eles confirmam que os jovens conversam sobre programas nos corredores, no recreio e em 

sala de aula. Porém, como dissemos, a programação da televisão geralista deixou de ser a única 

para este público que tem nos conteúdos acessados via internet um repertório que se constitui do 
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seu cotidiano.  Para eles, o conteúdo se sobrepõe aos meios onde eles irão acessá-los.  Portanto, se 

uma série chega primeiro na internet, será lá que eles irão assistir. Evidentemente, o grau de uso 

dos equipamentos eletrônicos varia de acordo com a situação financeira dos alunos, como ter um 

tablet, por exemplo. Porém os respondentes nos relataram que o uso da comunicação móvel é uma 

realidade para a maioria deles, assim também como a TV por assinatura, como vimos acima, e a 

internet.  

 Nos gráficos abaixo, podemos constatar que o celular funciona também como meio de 

acesso à internet, porém apenas para alguns dos professores da rede particular de ensino 

entrevistados. Relembramos aqui que nossa pesquisa empírica foi feita em 2014. Não seria 

descabido especular que os resultados seriam outros para esse quesito caso repetíssemos o estudo 

de campo hoje em dia, considerando a crescente popularização dos smartphones junto aos vários 

tipos de público no Brasil. 
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 No tocante aos usos de telefonia celular pelos professores que compuseram a amostra 

desta pesquisa, apenas um (escola pública) informou não possuir nem fazer uso desta tecnologia. 

Os demais utilizam, majoritariamente o serviço pós-pago. Todos os professores dos dois tipos de 

escola utilizam os celulares para falar ao telefone, assim como no caso dos professores das escolas 

públicas utilizam igualmente para enviar torpedos. Em seguida o usam para navegar na internet, 

fotografar e armazenar dados.  Além do uso como telefone, os profissionais dos colégios 

particulares utilizam o smartphone para navegar na internet, fotografar e enviar SMS, como 

mostram os gráficos abaixo.   

 

 

 Outro quesito que esse mapeamento do consumo cultural dos professores deixa entrever 

é a complementação entre os diversos meios de comunicação em suas rotinas diárias. A percepção 

de que os telejornais brasileiros deixam muito a desejar no que diz respeito ao tratamento 

dispensado às notícias foi predominante entre nossos entrevistados. Como foi dito, os professores 
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complementam sua formação no consumo de notícias por intermédio de meios vistos como mais 

confiáveis, tais como jornais, revistas, rádio e internet. Vale apresentar os dados obtidos sobre o 

rádio, revistas e jornais.  

 Começando pelo rádio, verificamos um interessante contraste entre os hábitos de consumo 

de rádio entre professores de escolas públicas e privadas.  Enquanto todos os entrevistados das 

escolas particulares declararam que costumam ouvir rádio, nas escolas públicas a situação muda, 

com 50% de ouvintes e 50% de professores que não têm o rádio entre seus hábitos de mídia. Nos 

gráficos apresentados abaixo, podemos visualizar melhor a situação. É interessante notar que 

quanto à frequência, as respostas dos dois grupos foram semelhantes, confirmando a presença do 

rádio no cotidiano da maior parte dos respondentes. Já no que diz respeito à programação e estações 

preferidas, encontramos certo equilíbrio entre os dois tipos de público. Um exame da programação 

permite constatar que o rádio é também usado para ouvir música e acompanhar a programação 

esportiva, além do noticiário do dia. 
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A necessidade de se manterem sempre atualizados e bem informados é uma constante entre 

os professores. Quando pesquisamos sobre os hábitos de leitura de jornais e revistas noticiosas 

pelos professores pesquisados, constatamos que todos leem jornal, com destaque para os 

profissionais da escola pública, onde metade deles o fazem diariamente, enquanto seus colegas das 

escolas particulares leem com mais frequência de 3 a 5 vezes por semana. O jornal mais citado 

pelos respondentes dos dois tipos de escola foi a Folha de S.Paulo, seguido de O Estado de São 

Paulo, sendo que nas escolas particulares foi relatado o consumo desses dois jornais nos formatos 

impresso e digital. 

Quando questionados quanto aos seus hábitos de leitura de revistas, apenas um professor 

da escola pública disse não consumir esse tipo de publicação. Os demais respondentes o fazem 

com mais frequência na leitura de revistas semanais. As revistas noticiosas mais citadas foram 

Veja, maior entre os profissionais das escolas particulares e Carta Capital, nos dois tipos de 

escolas. Podemos aferir os resultados com maiores detalhes nos gráficos abaixo. 
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 O mapa do consumo cultural é importante para que se possa conhecer a participação da 

mídia na formação e no cotidiano dos professores. Com base nesse mapeamento, podemos tecer 

considerações sobre a participação da mídia no contexto escolar.  

 

 

2.4    Diálogos entre escola e mídia   

 
As tradicionais agências de socialização – escola e família – vêm se confrontando, 

nos últimos tempos, com os meios de comunicação, que se constituem em outra 

agência de socialização. Há entre elas um embate permanente pela hegemonia na 

formação dos valores dos sujeitos, buscando destacar-se na configuração dos 

sentidos socais. (BACCEGA, 2009, p. 19) 
 

 Nas conversas que tivemos com os professores, pudemos perceber este embate na qual 

Baccega se refere. Todos os participantes da pesquisa assistem à televisão, geralista ou fracionada, 

como mostramos no tópico acima. Das diversas motivações, entretenimento e lazer lideram este 

consumo. Também constatamos que muitos seguem a TV fragmentada na intenção de obter um 

consumo mais “qualificado”, com programas de melhor qualidade como documentários de canais 

internacionais. Portanto, os meios de comunicação massivos, como a TV geralista, não estão fora 

de suas práticas rotineiras, muito pelo contrário, são parte que integram as suas vidas e fazem parte 

de seus cotidianos.  

 O embate está em que, como as mensagens produzidas pela TV têm caráter polissêmico, 

podendo ser entendidas de diversas formas, os professores têm grande preocupação em como as 

mensagens atingem os jovens que, acreditam eles, seriam altamente influenciáveis e com pouco 

discernimento para qualificar o que é bom ou o que não é.  Muitos educadores se veem na posição 

de mediar entre os conteúdos televisivos considerados “nocivos” e seus alunos. Como bem resumiu 
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Citelli (2002, p.136): “consideram a vulnerabilidade das crianças diante dos apelos televisuais, 

cabendo pois, um trabalho educador que as fortaleça para ler as mensagens veiculadas”.  

 Percebemos, portanto, pelos discursos dos educadores entrevistados que há uma grande 

preocupação quanto a influência que os programas televisivos exercem junto aos jovens. Neste 

ponto, não há maiores diferenças entre a TV geralista e a fragmentada. Para Silverstone (1995, p. 

33) “devemos pensar a mídia como um processo, um processo de mediação”. Ela é produzida 

dentro de um sistema tecnológico que responde a alguma intencionalidade e dialoga com o seu 

tempo histórico, sendo ao mesmo tempo social e cultural. Não devemos pensar como se fosse a 

única mediação entre a produção e a recepção. Há muitos outros agentes mediando a comunicação 

e tudo isso enseja o trabalho ativo do receptor na ressignificação do conteúdo veiculado pela mídia. 

Para Silverstone (1995, p.33), “a mediação implica o movimento de significado de um texto para 

outro, de um discurso para outro, de um evento para outro”.  

 Perguntamos sobre os usos dos programas de TV e da teledramaturgia em sala de aula a 

novela se destacou na percepção dos educadores como um dos programas que exibe mais conteúdo 

influenciável. Como já mencionamos, os professores expressaram alguns pontos positivos sob esse 

assunto, porém ao dar ênfase aos meios massivos ditando moda entre os jovens, reiteram que os 

alunos “não têm senso crítico”. Para muitos, os meios massivos de comunicação seriam uma 

“escancarada” porta de entrada para o consumismo, como atestam os depoimentos transcritos 

abaixo: 

A novela influencia muito os hábitos sociais. [...] eu vejo isso principalmente nas 

vestimentas, [...] o penteado que está sendo feito lá nas novelas, o sapato que está 

sendo usado, o short que tá usando [...] aparelhos eletrônicos, das roupas, das 

gírias, dos relacionamentos dos adolescentes. (V. M. - Professor de História e 

Geografia) 

 

[a televisão] dita o tempo todo. Acho que ela é a maior culpada disso. Porque se 

nós estamos recebendo imagens o tempo todo: é pra eu comprar, comprar, 

comprar, comprar. E se eu comprar eu sou o bom, não é isso? Se eu comprar eu 

sou mais chique, eu sou mais bonito. Não é tudo isso que eles pregam pra nós? 

Porque tudo é propaganda. A TV peca nesse sentido. (T. J. - professor de 

Português)  
  

 Compreendemos que consumo não é sinônimo de consumismo e, como Silverstone (1995, 

p.63) sabemos que “é no consumo que está compreendida uma forma de diferenciação e inclusão 

social, além de um processo ritual”. Concorrendo com esta compreensão, Maria Aparecida 

Baccega (2014) constata a presença inexorável do consumo na trama cultural contemporânea: 
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A linguagem do consumo transformou-se numa das mais poderosas formas de 

comunicação social. O consumo é um dos indicadores mais efetivos das práticas 

socioculturais e do imaginário de uma sociedade. Revela a identidade do sujeito, 

seu “lugar” na hierarquia social, o poder de que se reveste. Com os meios de 

comunicação, o consumo também impregna a trama cultural (BACCEGA, 2014, 

p. 55).  
 

 A sociedade atual é também conhecida como sociedade de consumo. É no consumo que 

se estabelece um de seus pontos básicos e fundantes. É também pelo consumo que esta sociedade 

se constitui e se comunica.  Assim, os sujeitos contemporâneos têm no consumo uma importante 

base para a construção de suas identidades.  

 Por essa razão, é fundamental não confundir o consumo com o consumismo, sendo este 

último melhor definido como uma exacerbação, um excesso configurando-se como um discurso 

moral que responsabiliza o consumo pelas mazelas sociais. Como ensinam Baccega e Castro (2009, 

p. 60), “se não é certo dizer que consumo é consumismo, é igualmente incorreto apreendê-lo como 

mera consumição. Expressamo-nos (também) por meio do consumo, o qual, por sua vez pode servir 

de matriz para leituras de mundo”.  

 O consumo se configura em matéria complexa também na visão de Garcia Canclini (1995, 

p. 77), que concebe o consumo como “um conjunto de processos socioculturais em que se realizam 

a apropriação e os usos dos produtos”. No consumo, o material e o simbólico funcionam como 

duas faces da mesma moeda. Canclini (1995) destaca a importância de se entender e estudar o 

consumo ao afirmar que “o consumo serve para pensar”. Pensar a sociedade, os indivíduos que a 

compõem, o caráter subjetivo de suas escolhas nos processos socioculturais presentes na 

construção desta sociedade implica em pensar o consumo, especialmente em sua associação com 

os meios de comunicação.  

    

    Numa cultura contemporânea dominada pela mídia, os meios dominantes 

    de informação e entretenimento são uma fonte profunda e muitas vezes não 

    percebida de pedagogia cultural: contribuem para nos ensinar como nos  

    comportar e o que pensar e sentir, em que acreditar, o que temer e desejar 

    – e o que não. (KELLNER, 2001, p. 10) 

 

 Sem aderir totalmente à visão sombria e totalizante do autor citado acima, entendemos 

que na forte associação entre as culturas midiática e do consumo prevalecem as sedutoras 

dinâmicas do entretenimento, perfazendo uma espécie de pedagogia informal com a qual a escola 

não pode mais se furtar a dialogar.  
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Capítulo 3 - A Telenovela Lado a Lado em Sala de Aula 

 

3.1    Televisão e telenovela – uma conversa franca com os educadores 

 Quando o assunto passa a ser um produto específico da televisão aberta, a telenovela, as 

opiniões são diversas e a discussão instigante.  Dos participantes da pesquisa empírica que 

realizamos, poucos assistiam a alguma telenovela que estava no ar, porém, mesmo assim, todos 

tinham bastante repertório sobre o assunto.  

       

 

 Uma primeira ideia exposta pelos respondentes foi a de que a telenovela já teve dias 

melhores, era mais interessante. Fazia parte da rotina de chegar em casa e relaxar assistindo à 

novela.  “Antigamente você tinha a telenovela, folhetim, aquelas coisas. Hoje não, hoje tá tudo tão 

óbvio, tão comum, né... Tem aquelas novelas que têm um cunho mais social. (H. P. - Professora de 

Português) 

 
Assisti Avenida Brasil... antigamente a Irmãos Coragem, que não é da sua época, 

mas eu gostei tanto! (...) Verão Vermelho... tinha, qual outra que eu assisti? 

Escrava Isaura... Foi muito boa. (...) Antigamente eu achava as novelas muito 

melhores, né? (G. R. - Professora de Português)  

 

No primeiro discurso notamos uma crítica ao conteúdo do programa para, logo depois, mencionar 

uma mudança na temática, de cunho mais social. Este termo foi designado pelos professores às 

campanhas sociais, conhecidas como merchandising social que, dizem eles, é atualmente uma 

constante em todas as telenovelas.  Mencionam esse tipo de ação como um ponto positivo do 

programa. Acreditam que foi um modo da telenovela trazer para o público questões de caráter 
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social da atualidade, como uma forma de se modernizar e de levar novas realidades para dentro da 

casa dos telespectadores.  Como ocorreu quando uma personagem sofria de leucemia, trazendo à 

tona o problema dos transplantes, neste caso de medula óssea, ou de drogas, etc.  

 A segunda citação acima está relacionada com a memória que alguns entrevistados têm 

de novelas mais antigas e ao que elas remetem.  De todas citadas, Vale Tudo foi a campeã de 

lembranças pelos participantes da amostra, assim como a vilã Odete Roitman, que fez história na 

televisão brasileira. A temática sobre corrupção, malandragem, desonestidade e a inversão de 

valores éticos e morais fizeram desta telenovela um marco para a época (1988).  Um dos 

professores a retratou como um paradigma para este tipo de produto televisivo pela representação 

que fez da sociedade brasileira, tendo se transformado em um “divisor de águas” para as 

telenovelas. Ao comentar sobre essa temática, o educador ressaltou a importância de se travar um 

diálogo com o público: 

Depois de Vale Tudo ninguém mais se viu eximido de falar, pelo menos em algum 

momento, da situação do Brasil (...) Fazer novela aqui nesse país igual nos anos 

60 não dá mais. Ou a gente dialoga com o público de outro jeito ou não vai 

funcionar. (M. B. - Professor de História). 
 

Seguindo com este raciocínio, o mesmo professor mencionou outros nomes importantes do passado 

da teledramaturgia como Selva de Pedra, Roque Santeiro, Irmãos Coragem e Avenida Brasil, que 

também foi lembrada por outra professora por ter um “tom mais realista”.   

 Os entrevistados destacaram que as temáticas sociais trazem discussão relevante para a 

sociedade como um todo e exemplificam lembrando que nas tramas atuais há sempre um núcleo 

homossexual. Segundo entendem, foi por essa razão que esse assunto entrou no cotidiano das 

pessoas, proporcionando uma discussão “interessante no sentido de confrontar alguns preconceitos 

enraizados em parte da população brasileira”, tal como se manifestou o professor de História R. F.   

Nossos entrevistados defendem a ideia de que os jovens têm uma mente “mais aberta” quanto às 

questões ligadas a gênero, sendo menos preconceituosos do que os adultos.  A discussão se torna 

mais complexa quando saímos da ideia do merchandising social, apenas, e nos aprofundamos nas 

questões que entendemos que a teledramaturgia retrata com tanta propriedade em suas tramas: a 

sociedade brasileira. Destacamos uma fala de um professor, quando indagado sobre a reflexão que 

este programa pode trazer: 

 

Acho que de alguma forma deve fazer refletir porque são sempre enfoques, 

assim... Apesar de ser caricatural, apesar do cômico, que às vezes a novela é isso, 
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é entretenimento, então tem que ter uma coisa engraçada; também tem algo sobre 

o direito de cada um, a ética, o respeito, a individualidade. Ah eu acho que sim. 

Isso é um fato. (C.V. - Professor de História). 
 

 

 Este professor reconhece na teledramaturgia o que Lopes chamou de ‘recurso 

comunicativo’, assim descrito pela autora: “reconhecer a telenovela como componente de políticas 

de comunicação/cultura que perseguem o desenvolvimento da cidadania e dos direitos humanos na 

sociedade” (2009, p.32).  Assim, de acordo com as conversas que tivemos com os professores que 

fizeram parte da amostra desta pesquisa, podemos concluir que existe um diálogo entre os 

educadores e os meios de comunicação de massa, e que no tocante às telenovelas muitos confirmam 

a ideia de ela não só faz parte da cultura do Brasil, como a difunde, dado que, para a maioria da 

população, a televisão é o principal acesso à cultura que é também entretenimento.  Quanto a esse 

ponto, há convergência de opiniões entre os educadores e alguns estudiosos no assunto. Como 

frisou o respondente citado acima, a telenovela pode ter uma vertente cômica, posto que é 

entretenimento, mas pode fazer pensar também. 

mais que uma fonte de influência simplesmente benéfica ou maléfica, a telenovela 

deve ser entendida como mais um discurso inserido nos múltiplos discursos da 

vida cotidiana, tendo que se entender o que são esses discursos, como se 

determinam, como se entrelaçam. (MOTTER, 2003, P. 24) 

 

 Seus conteúdos podem e devem ser trazidos para o contexto educacional, como afirma a 

professora de História, M. C.: "os temas da novela são todos bem-vindos e pertinentes, atualíssimos 

hoje em qualquer meio social no Brasil, em qualquer sala de aula".  Outro professor, da mesma 

disciplina destacou as telenovelas Cabocla, O Rei do Gado e Renascer pela exposição da vida no 

campo, na zona rural, os conflitos gerados pela concentração de terra e dos latifúndios. Esse 

profissional afirmou que trabalhou as telenovelas como material de discussão sobre tais questões 

em suas aulas. Segundo entende, como a nossa sociedade não tem consciência histórica, as 

telenovelas “de época” podem constituir-se de interessante material para trabalhar e difundir ideias 

e acontecimentos da nossa história sobre os quais normalmente não se tem conhecimento.  Outro 

docente de História ilustra o papel da telenovela de forma diferente dos demais quando faz um 

paralelo entre o cinema americano e a telenovela brasileira, entre História Geral e História do 

Brasil: 

Eu acho que as novelas ajudam muito nesse sentido porque elas têm um, papel, 

um lugar importante na cultura do brasileiro típico, digamos assim, e ela dialoga 

com várias coisas. Então, eu acho que ela serve muito na sala de aula. (...) o que 
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pra temas de História Geral você usaria o cinema americano para discutir, pra 

temas de História do Brasil a novela pode fazer esse papel de trazer o diálogo, a 

representação do fato em si. (M. B. – Professor de História) 

 

 

3.2  Lado a Lado na sala de aula 

 

 
Gostei como ela foi abordada. Gostei da ação dos negros e isso não é trazido. Na  

minha concepção, o senso comum não consegue ver isso como positivo: aquela 

luta, falar da questão do preconceito, da discriminação de maneira aberta e 

positiva. (V. M. - Professora de História e Geografia) 

 

 Analisando os discursos que coletamos a respeito do objeto deste trabalho, a telenovela 

Lado a Lado, pudemos constatar que o programa foi apreciado por todos os professores com quem 

conversamos.  De todos os que responderam aos questionários, incluindo os entrevistados, apenas 

três não a tinham assistido e somente dois não sabiam nada a respeito.  Do total dos respondentes 

do questionário (14), a estratificação ficou assim: 

         

 A partir do corpus da pesquisa, ou seja, o vídeo editado que exibimos aos professores, 

promovemos um debate com todos os assuntos que faziam parte do recorte. Nem todos os 

entrevistados discutiram sobre todos os assuntos. Não havia esta obrigatoriedade, pois, cada pessoa 

expunha suas ideias a respeito do que tinha sido apresentado, de acordo com a sua vivência, 

experiência profissional, etc. Mas todas as opiniões foram aproveitadas, cada uma em sua 

peculiaridade, não existindo respostas certas ou erradas. Foram todas opiniões que, juntas, nos 

fizeram pensar.  
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 Decidimos dividir a análise pelos assuntos abordados: as questões históricas sobre o 

preconceito e o racismo e a cultura negra. O fato da telenovela ter trazido negros como 

protagonistas foi dos assuntos mais comentados. Também chamou a atenção o modo como foi 

narrada a História do Brasil ao longo da telenovela. A produção esmerada e a bela reconstrução do 

cenário da época foram elogiadas e lembradas, mas o que chamou mais atenção dos entrevistados 

foi o conteúdo da trama a respeito do racismo e do preconceito, como mostraremos adiante. 

 

 3.2.1 Lado a Lado e as questões históricas 

 
A Isabel não é um personagem histórico, mas ela faz história.  

(P. F. - Professora de Português) 
 

 Para os professores de História, principalmente, as novelas exibidas no horário das 18h na 

Rede Globo são as mais interessantes pelos temas históricos que muitas delas apresentam.  

Lembraram de algumas mais antigas, como Sinhá Moça, em que a temática da abolição dos 

escravos foi retratada com uma visão antiquada e com um discurso que visava mostrar os brancos 

como os heróis. Em Lado a Lado os entrevistados perceberam ter havido uma mudança quanto à 

abordagem dos fatos históricos que se entrelaçavam à trama ficcional. Destacaram o modo como a 

luta pelos seus direitos foi protagonizada pelos ex-escravos, tendo suas histórias sido 

contextualizadas a um tipo de realidade mais atual.  Os professores de Português também gostaram 

da novela por contar a História do Brasil: “essa novela é uma aula de História em todos os sentidos. 

E também é uma aula de como se deve trabalhar com o preconceito, como você deve lidar com 

isso” (L. L.). O preconceito e a questão do negro estavam ligados na novela a questões históricas 

que nela foram exibidas e foram mencionadas pelos receptores que, espontaneamente, tocavam 

nesta questão quando falavam do programa, ligando uma questão à outra.   

 A construção histórica em Lado a Lado foi comentada pelos entrevistados, que citaram as 

personagens como pessoas que faziam parte da História, mas que estavam contando essa história a 

partir do seu dia a dia. Quando comparavam com as novelas mais antigas como Sinhá Moça, por 

exemplo, diziam que nela o negro não era o elemento exótico da trama: 

 

em Lado a Lado, eles conseguiram colocar um personagem principal negro que 

de fato tinha um papel importante (...) pela primeira vez eu vi um papel que eu 

lembro, assim, de um negro no seu lugar social. (M. B. - Professor de História)  
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 O tratamento dado ao negro como protagonista e narrador fez com que a trama se tornasse 

muito mais interessante para os educadores. Mencionaram haver nela duas histórias paralelas com 

pontos de intersecção. Uma delas foi a história da República Velha, do “empobrecimento dos 

brancos” e da mudança de vida dos nobres pós-proclamação da república. A personagem 

Constância (Patrícia Pilar) foi citada como o símbolo deste núcleo da trama, se contrapondo ao 

enredo principal que é narrado e vivido pelas personagens Isabel e Zé Maria. Como protagonistas, 

eles contam suas histórias junto com o desenrolar da História do Brasil, mostrando um ponto de 

vista diferente: o de grande parte da população que sofre e que é discriminada. As questões 

envolvendo o preconceito contra o negro foram as mais discutidas pelos professores, que 

perceberam na trama uma relação com o que ocorre no Brasil de hoje. Entendemos que trazer estas 

questões para a contemporaneidade foi proposital pelos dramaturgos, que esperavam ser este um 

recurso que agradaria ao público.  

 Essa atualização da História que a trama de Lado a Lado trouxe, e que foi percebida pelos 

entrevistados, parte de uma ideia que tem explicação no estudo histórico. Como relatou um dos 

educadores: “toda história do passado, na verdade, é uma história do presente. Ela passa pela lente 

do presente” (R. F.). Isto quer dizer que nós entendemos o passado através do que sabemos, do que 

conhecemos e reconhecemos no tempo em que estamos.  Deste modo, esse entendimento que cada 

um pode ter a respeito de um fato, pode produzir diversas interpretações da mesma história. É por 

isso que toda história pode ser contada de formas diferentes.  Assim, além de questões envolvendo 

interesses ideológicos, muitas vezes a reprodução dos fatos históricos é entendida e transmitida 

para alunos de acordo com critérios próprios dos educadores, aos quais caberia julgar quais seriam 

os pontos mais interessantes para o estudo da matéria.  

Muitas vezes a interpretação do presente acaba carregando a história do passado 

com algumas interpretações, com alguns conceitos que no passado não seriam 

trabalhados por desconhecimento mesmo. (C. V. - Professor de História) 

 
 

Esse educador menciona, por exemplo, que o termo ‘racismo’ e a expressão ‘preconceito racial’ 

não eram terminologias usadas na época para designar o que hoje significam. O racismo, por 

exemplo, era ligado mais a um estudo científico, a frenologia, usado por uma elite científica e 

intelectual até o início do século XX, mas que aqui no Brasil foi utilizado por mais tempo. Este 

estudo tinha na medição do crâneo um modelo para justificar padrões de comportamento que eram 

atribuídos a determinados tipos raciais, tais como uma maior tendência à criminalidade e à 
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violência. Portanto, à época este termo tinha outra conotação e não seria usado como foi na 

conversa entre Zé Maria e os meninos do morro: [...]eu sei o que vocês passaram ontem. Isso tem 

nome, sobrenome e data de nascimento: racismo, preconceito (Zé Maria, grifos nossos). 

 Zé Maria tinha consciência das injustiças, das humilhações e da discriminação que os 

negros sofriam, isto é certo, porém o professor classifica como um anacronismo utilizar este termo 

como sendo normal para aquele período histórico. Outro professor da mesma matéria detectou falta 

de rigor histórico na trama, pois nela havia comportamentos ou ideias que não eram, exatamente, 

da primeira década, mas sim dos anos 1920 ou mais recentes. Porém, ambos entenderam que este 

é um recurso narrativo da telenovela, em que os autores (re)constroem os fatos históricos. Servem-

se do que objetivamente aconteceu (a Revolta da Chibata, a Revolta da Vacina, o processo de 

marginalização dos negros e pobres na cidade do Rio de Janeiro) e transformam em fatos para nós 

– os receptores da novela. A diferença em relação ao discurso histórico é que eles fazem isso na 

unidade da trama ficcional, interligando o discurso histórico, que é científico, com o discurso 

ficcional (estético), criando uma tensão dialética entre a História e a ficção.  

 Consideramos que essa tensão dialética em Lado a Lado foi o que lhe conferiu um caráter 

diferenciado e singular e a tornou um êxito de crítica. A trama nos trouxe reflexões sobre problemas 

atuais como o racismo, o preconceito contra as mulheres e contra as religiões de origem africana, 

ou a luta pela igualdade entre os sexos, enquanto seu enredo se entrelaçava com a História do 

Brasil. A novela nos fez pensar que o olhar da História está muito ligado ao que vivemos no 

presente. Recorremos ao passado no intuito de conseguirmos algumas pistas que nos levem a 

melhor compreender o que se passa no tempo atual. Essas questões que a telenovela trouxe e a 

maneira como foram tratadas ultrapassaram os primeiros anos do século XX, nos remetendo às 

discussões que se fazem delas no século XXI.   

 

 3.2.2  Lado a Lado: preconceito e racismo 

 
eu estou sempre falando, frisando: gente não existe. Raça negra é raça humana. 

Não existe isso. Isso aí foi uma invenção do século XIX para justificar uma 

escravidão. Foi construído esse racismo. (F. G. - Professor de História) 

 

 O tema do racismo, da maneira como esta telenovela apresentou, foi o que mais atenção 

chamou aos participantes da pesquisa. A maneira como foi tratado e o modo como atravessou as 

personagens fictícias que deram vida a situações reais do cotidiano em 1910 ou em 2014, foram o 
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alvo das maiores discussões nas entrevistas.  Os professores percebem que Lado a Lado trouxe 

uma visão crítica ao assunto, possibilitando refletir sobre os desdobramentos dessas questões nos 

dias atuais. O texto da telenovela foi visto como crítico, o deslocamento do lugar de fala da 

narrativa, protagonizada pela classe menos favorecida da população brasileira, deu um caráter 

único e inédito a ela.  Assim como Renata Pallottini relatou na década de 1990 que a história dos 

negros nunca tinha se constituído da “coluna dorsal” de uma trama de ficção na televisão, também 

os entrevistados compreenderam que ter a realidade dos negros contada por eles próprios foi algo 

inédito e importantíssimo.    

 

é uma novela extremamente crítica, e são poucas as novelas críticas em relação 

à questão negra. Crítica, atual, pertinente, verdadeira. Pela primeira vez eu vi 

uma novela no Brasil em que a questão negra foi trazida o mais próximo possível 

da realidade, não de um povo submisso, calado, sem ação que aceitou como a 

história oficial conta. Na realidade, o negro no Brasil foi resistente em todos os 

aspectos e também nunca trabalhou sozinho. Sempre teve parceiros, brancos ou 

não. Mas foi importantíssima a parceria com os brancos que eram contra, pra 

poder a gente chegar até aqui. (V. M. - Professora de História e Geografia) 

 
essa novela foi uma inclusão social do negro na novela. Nunca apareceram 

negros tão bonitos assim trabalhando, tantos negros numa novela. (G. H. - 

Professor de História, Sociologia e Filosofia). 

 

 Nos depoimentos acima citados, temos o espanto e a alegria de ver o grupo negro mostrado 

na televisão de uma forma nunca antes vista. E isso é fato. Foi a inclusão do negro como 

protagonista no programa de maior audiência da televisão brasileira.  Lado a Lado ganhou um dos 

mais importantes prêmios internacionais, mas por que ela é ainda uma exceção? Os entrevistados 

mencionaram várias formas em que a mídia retrata ou não o negro: 

Quando a gente abre uma revista, quantos modelos negros e negras têm e por 

quê? É claro que a gente lê sobre. Por que alguns aceitam e outros não? Por que 

tem que ser assim? O que se passa quando vemos os negros sempre como 

personagens subalternos?  (V. M. - professora de História e Geografia). 

 

 

Estereotipa demais as pessoas. O negro é sempre o empregado. O negro é sempre 

o motorista (P. F. - Professora de Português). 
 

 O conteúdo de Lado a Lado foi entendido como altamente crítico e atual pelos professores: 

eu vejo nessa discussão que está colocada nessa novela muito mais um 

reconhecimento de que nós vivemos hoje num país que tem problemas de racismo 

e que não admite, do que uma discussão lá do começo do século XX. (...) Muito 

atual, é uma conversa que a gente tem que ter com os alunos negros hoje. Você 
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vai ouvir isso muito. Se prepara, infelizmente é assim que se trata, que os seus 

tataravós passaram por tudo isso. Essa frase não é do século XX, ela é do século 

XXI. (M. B. - professor de História) 

 

 
A última fala do Lázaro Ramos não é de um século atrás. É atualíssima, está na 

pauta do dia. Isso que o Lázaro, sobretudo as falas dele e da Isabel, que são falas 

críticas que retomam a história do negro no Brasil, a história da sociedade negra 

no Brasil, tudo isso está na pauta do dia. Quando (...) esses assuntos vêm pra sala 

de aula, ainda é imbuída de muito preconceito entre negros e brancos. O negro 

no Brasil nunca se assume como negro (...) Ser negro não é condição de cor de 

pele. (V. M. - professora de História e Geografia). 
 

 Sobre essa última afirmação acima, um professor trouxe o questionamento quanto ao fato 

de Camila Pitanga ser considerada negra ou não.  Ele relatou que causou estranhamento entre 

alguns alunos um depoimento da atriz que fez o papel principal em Lado a Lado, Isabel, de ser 

negra. Abaixo reproduzimos a conversa: 

G. H.: Você sabe que ela se considera negra? Ela deu entrevista em que ela diz 

que ela é negra. Os pais dela são negros, e ela é negra. Não. 

 

Pesquisador – por que não? Eles não acham que ela é negra? 

 

G. H.: não, eles não acham. Não acham que ela é negra. Ela é uma mulher bonita, 

muito bonita e é negra. Pra eles negra seria a outra... 

 

Pesquisador – a Berenice, que é a invejosa? 

 

G. H.: é a outra lá. Ela não. Ela não seria uma negra. 

 

Pesquisador – mas por que? Por causa de padrões estéticos? 

 

G. H.: é por causa de padrões estéticos. Porque o negro no Brasil é uma definição 

muito difícil de ter. A gente não tem. 

 
 

 Camila Pitanga se ver como negra é fruto de seu olhar para as suas heranças culturais. 

Quando diz que seus pais são negros, ela se identifica como tal, não importando a tonalidade de 

sua pele ser mais clara do que normalmente se espera em uma pessoa negra. Para a atriz, o que 

importa são os valores que foram transmitidos a ela pela família, pela sua comunidade – e ela se 

orgulha disto.  Já os alunos confirmaram um estereótipo sobre a mulher negra ou mulata, que já 

citamos anteriormente quando identificam a invejosa como negra e não a bela. A bela não pode ser 

negra? Tais padrões estéticos nos parecem ser preconceituosos.  Como afirma outra professora: 

enquanto a gente não tirar o preconceito, tirar debaixo do tapete, debaixo da 

mesa e falar dele, que ele existe no Brasil, a gente não supera. Preconceito tem 
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que ser discutido em todos os lugares e o Brasil assumir que é racista, 

preconceituoso. (...)  enquanto a gente não se assumir, aí sim, aí fica essa : você 

é negro no Brasil, quem é branco? (V. M. - Professora de História e Geografia). 

 

 

 3.2.3 Lado a Lado e a cultura negra 

 
O Milton Gonçalves para mim era espetacular: um cara que está ajudando a 

formar o morro, a favela e todo o discurso que ele tem. Era a Jurema né, a líder 

espiritual do pessoal... (M. B. - Professor de História). 

 

 A discussão sobre a cultura africana e, consequentemente, sobre os negros no Brasil, teve 

as personagens de Tia Jurema e do Seu Afonso como portadores da memória e dos costumes 

culturais a partir da comunidade do Morro da Providência.  No corpus da pesquisa, trouxemos uma 

cena em que Tia Jurema conversava com Laura sobre a cultura do seu povo, sobre os negros na 

época da escravidão. Ela conta para a jovem branca que o batuque na senzala, a cantoria e a dança 

eram as únicas coisas que ninguém podia tirar deles. Por isso, mesmo depois de um dia inteiro na 

lavoura e dos castigos físicos que sofriam, eles cantavam e dançavam. Conforme afirmou a 

personagem, a cultura não se perde em navio negreiro, nem com o chicote do capataz. Ela se 

revigora e se fortalece como resistência à dominação e à opressão. Por isso, ela lembrava do 

batuque da senzala toda vez que tocavam o atabaque no seu quintal. O ritmo, a música e a dança 

unidos com os ritos religiosos africanos voltavam à memória como a fortalecer as formas culturais 

de origem africana dos negros brasileiros.  

 Em outro momento, agora em uma conversa com Isabel, Tia Jurema conta sobre a 

importância da música, do ritmo e do batuque que soavam nas senzalas na sua formação, ao dizer 

que ela guarda todos esses momentos em sua memória afetiva.  Essa história foi contada porque a 

moça estava receosa em apresentar a sua dança em um teatro no Rio de Janeiro. Tia Jurema 

aconselhou Isabel a dançar com a seguinte argumentação: “você vai levar o nosso samba pra Rua 

do Ouvidor! Vai mostrar pra todos esses antigos senhores de escravos que a gente está vencendo. 

É mais uma guerra a ser vencida, que vai levar muito tempo e com muita batalha perdida. ”  Essa 

fala da personagem mostra a trajetória do samba e a sua valorização: da manifestação de identidade 

nas senzalas à representação identitária deste mesmo povo, agora em situação diferente. Como 

artista famosa, Isabel pode mostrar a cultura do seu povo como uma forma cultural que os 

representa e que é só deles.  
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 O caminho para vencer o preconceito e ser aceito socialmente vai levar muito tempo e, 

como previu Tia Jurema, será feito de muitas batalhas, algumas perdidas, mas com esperança de 

que estas lutas tragam mais justiça e respeito aos negros. Tia Jurema constata que o batuque que 

os negros faziam nas senzalas não era compreendido pelos brancos – e que mesmo depois da 

abolição ainda não era. Por essa razão seria tão importante que a jovem mostrasse o samba em um 

fino teatro frequentado pela elite da cidade. Décadas mais tarde, o samba foi integrado à cultura 

brasileira e hoje é um dos gêneros musicais que se tornaram uma marca do Brasil no mundo.  

 Já a Capoeira era símbolo da marginalidade, vista como arma em luta praticada pelos 

negros. Durante o carnaval, por exemplo, quando os blocos carnavalescos se encontravam, eram 

travadas lutas entre blocos rivais. Durante esses embates, os mestres-salas portavam navalhas entre 

os dedos dos pés para cortar seus oponentes. Zé Maria, Chico e Caniço eram capoeiristas. O nome 

de guerra do primeiro era Zé Navalha, uma alusão também ao seu ofício de barbeiro. Na cena em 

que conversa com os meninos sobre racismo, ao final, ele joga capoeira com Chico mostrando o 

orgulho que tinham naquela luta que era herança dos pais e avós, dos seus ancestrais africanos, 

suas raízes. Mais de cem anos depois, vemos este orgulho em jovens brasileiros que continuam 

lutando pela valorização de sua cultura, como relata uma professora: 

O que eu vejo, o que eu tenho consciência e tenho certeza é que hoje as crianças 

e os jovens negros não são mais subservientes. Cada vez mais eles estão chegando 

aqui conscientes de sua negritude. (...) Eu tenho o Brasil em sala de aula. Eu 

tenho meninos e meninas com o cabelo black, com cabelo pixaim mesmo. Não é 

crespo, é pixaim mesmo. Como na década de 70, que tinha o black power com 

roupas estilizadas, arrumados, bonitos, negros que não admitem nenhum tipo de 

comentários racistas. (V. M. - Professora de História e Geografia). 

 

 A valorização da cultura negra, afro, afro-brasileira, diz esta professora, é fruto de uma 

juventude mais crítica e participativa nas questões sociais. Trata-se de uma geração de jovens 

negros que se sentem parte integrante desta sociedade, tanto quanto qualquer outro grupo social.   

 

Hoje o menino e a menina jovem negro está se assumindo enquanto tal. Têm essa 

consciência crítica inclusive em relação às coisas da África. Eles se colocam. 

Eles não ficam calados e nem abaixam a cabeça. Eles se colocam. (V. M. - 

Professora de História e Geografia). 

 

 

 A lei nº 10.639 versa sobre o ensino da História e da cultura afro-brasileira e africana. 

Trata da importância da cultura negra na formação da sociedade brasileira. Faz parte dos livros 

didáticos do Ensino Fundamental e Médio em todas as escolas e objetiva disseminar e valorizar a 
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diversidade das origens do povo brasileiro, neste caso o povo de origem africana.  A iniciativa é 

interessante e inclusiva, porém, de acordo com esta mesma professora, vai depender muito do 

profissional à frente, da sua formação e do seu olhar sobre essas questões. Caso este docente não 

tenha consciência do valor desta cultura e, como o preconceito e o racismo estão sempre 

disfarçados, “típico do brasileiro”, como ela diz, esse estudo, infelizmente, acaba não sendo tratado 

como deveria.  

 Um contraponto ao pensamento majoritário da nossa amostra de que a sociedade brasileira 

ainda sofre e mantém um pensamento preconceituoso em relação aos negros, está em um professor 

que pensa na direção oposta. Ele acredita que o racismo existe na cabeça dos adultos e não dos 

jovens. Para eles, segundo entende, esta questão não se configura mais como um problema.  Tanto 

é assim que esse educador não vê motivos para levar este assunto para sala de aula. Ao comparar 

o comportamento dos jovens, no tocante ao assunto, durante o longo tempo de profissão, afirma 

que houve uma nítida evolução e revela ter esperança no futuro com esta nova geração.   

 Para entrar no assunto seguinte: a utilização pelos professores dos programas de televisão, 

da telenovela e, em especial de Lado a Lado em sala de aula, no diálogo travado por essas duas 

agências de socialização – escola e mídia – traremos reflexões e conceitos do campo 

Comunicação/Educação para dar suporte à nossa análise. 

 

  

3.3    Discutindo a utilização de Lado a Lado com os professores 

 

 Trazer os diversos assuntos tratados em Lado a Lado para o contexto da sala de aula foi 

visto em muitos aspectos durante a discussão com os educadores. Os professores de História 

ressaltaram os fatos históricos nacionais como bem colocados na trama: a derrubada dos cortiços 

e a mudança de grande parte dos seus moradores para o Morro da Providência foram fatos 

comentados pelos docentes como uma maneira de entender o processo de favelização do Rio de 

Janeiro e de estudar os aspectos dos deslocamentos urbanos, contextualizando as suas 

consequências até a contemporaneidade. 

Porque ela tem essas representações muito marcadas, muito claras, a formação 

das favelas, aí você vai discutir o higienismo, você vai discutir os negros e os 

pobres sendo expulsos do centro do Rio. (...) Eu me lembro de usar a Revolta da 

Chibata, no caso da formação da favela e do higienismo nas aulas pré Revolta da 

Vacina. Porque há uma tendência natural de você trazer a sua discussão histórica 

para o lugar onde você está, então a gente acaba discutindo muito mais em sala 

a ocupação de São Paulo, do centro de São Paulo para as periferias, que é uma 
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ocupação muito distinta da que acontece no Rio por uma questão simples: lá tem 

o morro que barra essa periferização horizontal, como aconteceu em São Paulo 

que expulsa o pobre para a zona leste. No Rio tem a subida do morro. (M. B. - 

Professor de História) 

 

 Trazer novos olhares para a história do Brasil foi uma questão que os professores muito 

comentaram. Eles admitiram que se utilizam da desconstrução da história oficial para depois 

construí-la de forma mais crítica. Nesta relação está incluída uma maior participação dos alunos 

em relação às abordagens históricas trazendo para a atualidade as discussões que se faziam no 

passado.  De onde vem o racismo, o preconceito de raça? E a questão da utilização dos espaços 

urbanos? Esses são temas que Lado a Lado trouxe e que os docentes aprovaram a sua forma de 

mostrar e de contar essas histórias.  Disseram que, diferente de outras telenovelas, em Lado a Lado, 

“a História do Brasil foi a base para se criar as tensões, os conflitos. ” Transformar informação 

em conhecimento é a base da educação, a informação voltada para a construção do conhecimento. 

Como pondera Guimarães (2001),   

A informação - objeto vivo da existência da escola – não mais pode ser um 

conjunto de palavras em que as “sociedades disciplinadoras” devem fingir crer 

nem pode constituir um discurso que transforma em verdade uma única 

interpretação da história. (GUIMARÃES, 2001, p.18, aspas no original) 

 

  Dos nossos debates, observamos que estes professores enxergaram em uma 

teledramaturgia um recurso educativo. Estão de acordo com as ideias citadas acima incluírem em 

sala de aula, reduto do tradicional sistema educacional, as mensagens que transitam na sociedade 

de modo a gerar discussões e novas percepções e olhares. Porém, é imperioso que também os 

jovens sejam incluídos neste processo e que participem ativamente com suas experiências fora da 

escola, por meio de todas as mídias que fazem parte de sua vida.   

 A telenovela é também usada em sala de aula com uma função ilustrativa de temas com 

os quais os alunos tenham menor contato. E assim o recurso audiovisual do programa funciona 

como construtor de imagens, como instrumento auxiliar no processo de ensino-aprendizado. Em 

Lado a Lado, a manifestação contra a obrigatoriedade da vacina, por exemplo, pode ser utilizada 

como um comparativo às manifestações que aconteceram em todo o Brasil em junho de 2013. Em 

ambas as situações, multidões foram às ruas protestar contra o que acreditavam constituir abusos 

do Governo. A trama nos permite, ainda, refletir sobre o deslocamento do lugar de fala hegemônico 

da narrativa histórica dos vencedores para os vencidos que, em Lado a Lado, seriam os negros e os 

pobres. 
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 Ao se promover o diálogo entre as duas agências socializadoras, mídia e escola, 

entendemos que ao professor cabe a tarefa de mediar esta discussão e de tensionar as questões em 

debate.  Desta maneira, espera-se fomentar novas construções de conhecimento com a intenção de 

renovar ideias antigas ou hegemônicas contidas na trama televisiva, tais como a questão dos 

brancos como os heróis da causa abolicionista da qual tanto se falou nesse trabalho, ou de discutir 

a parcialidade da mídia e da história. Essa utilização faz reverberar as questões que julgamos 

importantes na comunicação, tais como as questões dos conteúdos da mídia como parte das práticas 

educativas. Discuti-las é sair do conformismo e do senso comum, reconfigurando seu modo de ver 

o mundo e contribuindo para a formação crítica do sujeito-cidadão.   

A formação do cidadão acontece nessa prática ininterrupta de se redesenhar o 

mundo inteiro, incluindo-se nele sempre novos conhecimentos capazes de 

fortificar não só o intelecto, mas também o caráter. (GUIMARÃES, 2001, p.18) 

 

 Continuando o relato sobre a discussão que promovemos com os professores 

entrevistados, voltemos agora nossa atenção para o debate com os professores de Português. Para 

esses profissionais, o trabalho com a língua e sua forma justifica a utilização de Lado a Lado em 

sala de aula. Um primeiro tipo de uso consistiu em trazer os elementos da narrativa e explicar esses 

elementos usando a forma da teledramaturgia: 

 

Pego os personagens, principalmente a formação narrativa, que na novela é 

perfeita. Então você tem os personagens, você tem o ambiente, você tem a 

história, você tem o tempo, né? Então assim a narrativa é perfeita pra mostrar 

pra eles o que é narrativa. Então: “Presta atenção em novela. Novela é narrativa 

pura, narrativa pura”. (H. P. - Professora de Português) 
 

 Neste caso, a professora de redação chama atenção para a telenovela como forma narrativa 

perfeita. Em outro caso, trabalha-se a questão da linguagem como recurso de defesa da cultura 

negra, dado que os professores consideram que as exposições realizadas pelas personagens em 

Lado a Lado constituem discursos de valorização da raça, da individualidade e da identidade étnica 

de um grupo. Entendemos ser no discurso onde se localizam as disputas de poder. Voltando ao 

exemplo desta telenovela, é onde se constitui o sujeito como inferior para a dominação de outros.  

Baccega (2007) assim destacou a importância da língua no processo da comunicação: 

A língua não é apenas um instrumento com a finalidade de transmitir informações. 

É um todo dinâmico que abarca o movimento da sociedade: por isso, é lugar de 

conflitos. Esses conflitos se “concretizam” nos discursos. Neles, as realizações 
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linguísticas trazem inscritas as diferenças de interesses, as propostas de direções 

diversas para o mesmo processo histórico.  (BACCEGA, 2007). 
 

 No palco das disputas de poder que eram travadas na sociedade do Brasil nos anos 1900, 

esse “movimento” pode ser visto na narrativa de Lado a Lado se desenvolvendo além da matriz 

melodramática à qual faz referência Lopes (2009) quando menciona a forma de narrar da 

telenovela.  Enquanto dialogam com a sociedade em que vivem, Zé Maria, Isabel e tantos outros 

representam os membros daquela comunidade no Morro da Providência. Mas que poderia ser na 

periferia, subúrbios ou nas favelas. É o que Bacegga (2007) denominou como discurso da 

comunicação: “a conjunção de dois discursos narrativos, o da história e da ficção” (BACCEGA, 

2007, p.23). Este professor assim imagina o trabalho em classe: 

Tem muita coisa legal pra trabalhar, a questão do próprio argumento. Que 

argumento davam pra essas pessoas pra dizerem que elas eram inferiores? Então, 

de que maneira o teu discurso pode criar a tua liberdade ou ser uma prisão? Eu 

acho isso muito interessante. Assim, o papel da linguagem nessa construção, 

mesmo porque é através desta linguagem que vai se criando um contexto de 

opressão ou de liberdade. (...) Colocar esses alunos se colocando nos lugares das 

personagens. (P. F. – Professor de Português) 

 

 

 A atitude de Zé Maria como um sujeito que representa o seu grupo e dá voz às outras 

pessoas é a ponte, a ligação entre ficção e realidade. É o objetivo desta narrativa, o que nos remete 

ao ensinamento de Antonio Candido (1998, p. 55): “o romance se baseia, antes de mais nada, num 

certo tipo de relação entre o ser vivo e o ser fictício, manifestada através da personagem, que é a 

concretização deste”. 

 Trata-se, em alguns casos, de focalizar esta ligação entre ficção e realidade de modo a 

promover um debate dentro da sala de aula, da escola ou da sociedade onde os estudantes estão 

inseridos. Promover “jogos cooperativos” que uma de nossas professoras desenvolve com o intuito 

de suscitar atitudes e ideias de coletivo.  Outra professora que conheceu a novela através do vídeo 

que exibimos, pensou em textos de opinião que os alunos poderiam produzir após assistirem ao 

vídeo, ou a parte dele. Disse que poderia fazer uma espécie de teatro, algo que seus alunos gostam 

muito e, assim, colocar os jovens em contato com outras realidades, se inserindo no papel do outro. 

Poderia fazer um debate na sala de aula sobre isso. Pode também fazer um artigo 

de opinião depois, no final. Eu colocaria o vídeo e faria igual você fez comigo. Ia 

explicando. (...) Tem também história em quadrinhos. Quem gosta de desenhar. 

(...) História em quadrinhos e teu vídeo, depois trabalho os diálogos. (...) Depois 

a gente pode pedir até uma produção de texto. A produção de texto como artigo 

de opinião. (G. R. - Professora de Português) 
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 Podemos entender que os docentes reconheceram no conteúdo histórico, na temática de 

raça e cultura um vasto, interessante e pertinente material para utilizar em sala de aula. Porém, 

também esperam das emissoras de televisão uma reflexão sobre os temas que eles abordam. No 

diálogo entre a escola e os meios de comunicação de massa, alguns professores cobram uma 

posição mais crítica e reflexiva por parte das emissoras de TV e de seus programas e colocam a 

mídia como uma grande influenciadora no comportamento dos jovens quando trazem temas de 

cunho sociocultural para dentro de nossas casas e de nossas vidas. 

Não é só mostrar, tem que ter programas que discutam isso (...) a novela induz 

ao comportamento e aí quem tem que trazer a reflexão somos nós, professores.  E 

aí é que está: professores que ainda conseguem ver e refletir sobre o fato, porque 

tem gente que pensa como a novela mostra. (C. P. – professor Filosofia e 

Sociologia) 

 

 Quando indagados sobre o papel que desempenha o professor, ele respondeu: “mediador, 

sempre”. Novamente se traz o embate entre o conteúdo da televisão e o dever educador da escola, 

sendo que ao professor cabe o papel mediador neste embate.  Em outro caso, quando falávamos da 

sociedade ser retratada na telenovela, um outro professor (P. F.) manifestou do seguinte modo sua 

ideia a respeito do papel social da teledramaturgia: “retrata, mas precisaria criticar um pouco 

mais. Acho que falta esse espacinho da crítica, quando ela tenta trazer isso, ela exagera”.  Quanto 

a este ponto, a docente se refere aos personagens que acabam se tornando estereótipos, como 

pessoas com algum grau de deficiência mental que se tornam quase caricaturais e, assim, ficam 

distante do que se propunha o texto. No final, ela resume a questão ao especular que a telenovela 

“talvez (...) traga o problema, mas ela não traz uma solução”. 

 Ao propormos discutir nesse estudo o caráter educativo de certas produções midiáticas 

não diretamente voltadas para a educação, evidencia-se a relevância do debate sobre a incorporação 

do conteúdo televisivo de forma reflexiva em nossas salas de aula.  
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Considerações finais – Mídia e Escola na Construção do Sujeito Crítico 

 Para pensar possíveis articulações entre escola, televisão e telenovela na construção do 

sujeito crítico, desenvolvemos nosso estudo sob a luz dos aportes do campo 

Comunicação/Educação articulados aos estudos do consumo em seus aspectos cultural e midiático. 

Ao longo da pesquisa empírica desenvolvida nesse estudo sobre a ressignificação da ficção 

televisiva no contexto escolar, percebemos que os professores têm consciência de que estamos 

imersos na mídia e que, portanto, os meios de comunicação inevitavelmente abarcam o ambiente 

educativo, ainda que possam não estar presentes diretamente na sala de aula. Para ratificar esta 

linha de argumentação, apresentamos a ponderação desta professora da Escola Pública Consolação 

sobre a presença da mídia no âmbito escolar:  

Ela está na escola, a mídia está na escola Ela está na escola, a mídia está na 

escola Ela está na escola, a mídia está na escola. O que a mídia fala, o que a 

mídia divulga vem pra sala de aula. É claro que você tem que ter esse olhar crítico 

para entender o que você vê. (...) De verdade, a mídia está na escola. É claro que 

você pode não conseguir ver isso, mas ela está. (V M. - Professora de História e 

Geografia) 

 

 Como se pode ler, a docente admite que a mídia faz parte da escola, assim como da 

sociedade como um todo. Ao discutir a centralidade da mídia no contemporâneo, Vera França 

(2009) destaca seu papel na constituição do que seria hoje o espaço público, um contexto cultural 

e comunicacional plural, com embates e diferenças. Como diz a autora: 

   a produção-circulação de bens culturais nos diferentes âmbitos da vida social não 

   se dá de forma pacífica, mas perpassada por diferenças e por tensionamentos. Seu 

   locus privilegiado hoje (...) é o cenário midiático: a mídia constitui o local de  

   visibilidade, o espaço público por excelência na sociedade contemporânea. Ela  

   atravessa e marca inclusive as práticas não midiáticas. (FRANÇA, 2009, p. 322) 
 

 O olhar crítico a que se refere a professora de História citada mais acima remete à 

discussão sobre a mediação que os educadores fazem ou devem fazer entre o conteúdo televisivo 

e os educandos. Embora estejamos conscientes de que o escopo de nossa pesquisa empírica não 

permite generalizações sobre a classe dos professores, consideramos relevante refletir sobre a 

interação entre a escola e os meios de comunicação a partir dos depoimentos dos professores 

entrevistados. O acesso, ainda que limitado a um pequeno número de escolas e docentes, nos 

permitiu ouvir a voz dos docentes, conhecer suas inquietações, projetos e perspectivas.  
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 No que diz respeito mais diretamente aos modos como são tratados os meios de 

comunicação em sala de aula, percebemos que de um modo geral os docentes se sentem no dever 

de promover uma leitura crítica dos programas junto com os alunos, aos quais consideram 

facilmente influenciáveis.  

 Parecem disseminados entre os professores tanto o modelo funcionalista da agulha 

hipodérmica na comunicação, como a noção do receptor passivo. Em sua maioria, pouco 

consideram que os jovens possam ter seus próprios filtros e que sejam capazes de ter discernimento 

em relação ao que veem na TV. Por isso a preocupação sobre as possíveis más influências em 

relação aos diversos conteúdos veiculados pela programação televisiva, além da preocupação com 

eventuais inconsistências nas narrativas midiáticas com as quais os jovens interagem no seu 

cotidiano. 

   cabe aos professores em sala de aula (...) dizer ‘oh, cuidado porque  

   algumas coisas não eram bem daquele jeito e tal’. Ou então confirmar: ‘era 

   bem assim, mais ou menos e tal’. (C. V. - Professor de História) 

 

 Evidentemente, não estamos propondo nessa dissertação uma equivalência entre mídia e 

televisão, porém nosso estudo sobre a telenovela Lado a Lado focalizou mais diretamente a 

televisão dentre os muitos componentes do ecossistema midiático contemporâneo. Assim sendo, 

interessa-nos apresentar e discutir a visão de Comunicação que prevalece entre os entrevistados, o 

modo como articulam as diferentes instâncias informais de educação ao ambiente escolar e, ainda, 

as formas de comparecimento no cotidiano da sala de aula de temas e conteúdos da mídia – em 

especial os temas sociais abordados na ficção televisiva e ressignificados no contexto escolar – 

como possíveis aliados na promoção do pensamento crítico. 

 Retornamos a Vera França (2009), que nos ajuda a compreender o papel do sistema 

midiático no espaço público contemporâneo e os embates em torno da diversidade de visões de 

mundo com as quais se convive hoje. Ao complementar o argumento citado mais acima, a autora 

chama a atenção para a existência dessa diversidade no cenário midiático: 

   Quando falamos da circulação e visibilidade de diferentes práticas sociais, quando 

   falamos que tais práticas hoje se cruzam e se superpõem no cenário midiático,  

   estamos apontando um fenômeno que ultrapassa objetos (jornais, telenovelas,  

   músicas), qual seja: a existência, o embate e o confronto de lugares de fala distintos, 

   de diferentes visões de mundo e múltiplas “entradas” na realidade. (FRANÇA,  

   2009, p.327) 
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 Para a maior parte dos professores entrevistados, é a escola – e sobretudo a escola – que 

tem o dever de educar. Entretanto, ainda no entender dos entrevistados, os jovens parecem mais e 

mais propensos a trilhar outros caminhos de pedagogia informal, principalmente os que atravessam 

as novas tecnologias tais como as redes sociais na internet. Malgrado o fascínio das ditas novas 

mídias, “é indispensável que se conjugue a tecnologia à crítica social” (BACCEGA, 2009, p. 229). 

Nesse contexto, deve-se levar em consideração que “o cenário midiático não nos oferece apenas 

mensagens a interpretar, mas mundos a descobrir, e com os quais nos confrontar” (FRANÇA 2009, 

p. 329). 

 Diante da complexidade desse cenário, podemos concluir que encontrar um equilíbrio 

entre os diferentes atores sociais que constituem o ecossistema educativo seria um dos principais 

desafios da educação contemporânea, pois, como constata Maria Aparecida Baccega: “ a escola já 

não é mais o único lugar do saber” (BACCEGA, 2011, p.32).  Ao refletir sobre a posição de 

destaque que a Comunicação ocupa hoje na vida social, a autora constata que “o ‘lugar’ do saber: 

antes, era reservado à escola; hoje, a comunicação divide com ela este território, o território do 

processo de conhecimento” (BACCEGA, 2009, p. 228, aspas no original).  

 O campo Comunicação/Educação compreende o sistema midiático como parte integrante 

dos processos educacionais, discute suas articulações possíveis e reflete sobre as inter-relações 

entre mídia e escola como um processo dinâmico no qual também está envolvido o consumo, 

entendido como prática cultural central na contemporaneidade. As dinâmicas que envolvem essas 

inter-relações estão em constante transformação. Para Maria Luiza Guimarães (2001, p. 16): “esse 

cenário de complexas transformações é fundamental que a discussão sobre a inter-relação entre 

comunicação e educação ganhe densidade, pois é nessa interseção que alcançaremos o contorno da 

cultura em que estão imersos emissores e receptores”. 

 Não se discute que a educação é uma instância de peso na construção de conhecimento. 

Tal construção está intimamente relacionada à construção de cidadania. Entretanto, importa 

destacar que esta construção transita hoje também pela comunicação e o consumo. Como estudiosa 

do campo Comunicação/Educação em suas interfaces com os estudos do consumo, Baccega (2009) 

assim explica como estão imbricadas a constituição do cidadão como sujeito de conhecimento no 

exercício pleno de práticas socioculturais que lhe dão o sentido de pertencimento, como é o caso 

do consumo cultural: 

   ser cidadão pressupõe, como primeiro passo, que o sujeito tenha consciência de que 

   é sujeito de direitos; também, que tenha conhecimento de seus direitos, ou seja, que 
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   a sociedade propicie condições de acesso a esse conhecimento; e, finalmente, que 

   sejam adjudicadas a ele as garantias de que exerce ou exercerá seus direitos sempre 

   que lhe convier. (BACCEGA, 2009, p. 232 – 233) 

 

 .  Maria Aparecida Baccega entende que formar cidadãos é o papel fundamental da 

educação. Para a autora (2009, p. 242), “comunicação, educação e consumo são três dos principais 

pontos quando se fala em constituição da cidadania”. Pela sua importância e clareza, reproduzimos 

abaixo um trecho da discussão proposta por Baccega em texto sobre “a relação do campo 

comunicação/educação com as questões do consumo”. 

   .A discussão sobre cidadania remete primeiramente ao processo de socialização, o 

   qual, tradicionalmente, envolve várias agências, sobretudo a escolar e a familiar, 

   além da religiosa. Contemporaneamente uma nova agência se faz presente, com 

   grande força: o aparato midiático - que constitui, hoje, o fio mais forte do tecido 

   da cultura. Esta agência se sobrepõe às demais pela sua condição de envolver a  

   todas as agências, a todos os sujeitos sociais. (BACCEGA, 2009, p. 242) 

 

 Justifica-se, portanto, o lugar de destaque que o mapeamento do consumo cultural de 

professores e alunos que procuramos elaborar como resultado da pesquisa de campo junto a 

profissionais do Ensino Médio e Fundamental na cidade de São Paulo. Sendo nosso objetivo refletir 

sobre as apropriações e ressignificações da ficção televisiva para promover o debate sobre questões 

de cunho social em sala de aula, interessou-nos conhecer de que modo nossos professores e alunos 

se relacionavam com o sistema midiático por meio de suas práticas de consumo cultural. 

 Direcionando nossa reflexão mais diretamente para o âmbito da televisão já que 

trabalhamos com uma telenovela como objeto empírico, verificamos que as TVs aberta e por 

assinatura estão presentes no cotidiano de professores e alunos. Deve-se considerar, no entanto, as 

mudanças nos hábitos de consumo tais como a simultaneidade das múltiplas telas e o conteúdo sob 

demanda que de certo modo desestabiliza o predomínio da grade de programação na experiência 

midiática atual. Nesse contexto em franca transformação13, é importante compreender que, de certo 

modo, a ênfase se desloca do canal para o conteúdo, o qual pode ser fruído em diferentes suportes 

– ou telas.  Como observou agudamente M. B. professora de História em uma escola particular,  

                                                 
13 Reiteramos que nossa observação do campo foi realizada em 2014. Como dissermos, na ocasião ainda era incipiente 

o consumo midiático via streaming e sua recepção em suportes como smartphones, tablets, notebooks e televisores 

conectados à internet (smart TVs) junto ao público pesquisado. Sequer mencionado em nossa pesquisa empírica, o 

streaming é hoje pedra angular de profundas reconfigurações no sistema midiático em função de mudanças nas 

formas de distribuição e consumo, notadamente de conteúdo audiovisual como filmes, séries e outros. Destaca-se, 

ainda, nesse breve comentário sobre as reconfigurações em andamento, a crescente disponibilização de conteúdo 

sob demanda em plataformas como Globo Play e outras, que na ocasião de nossa pesquisa de campo não se 

mostraram relevantes. É interessante observar como, em tão pouco tempo, tanta coisa tem mudado nesse cenário. 
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   é aquela coisa da geração das duas telas (...) eles assistem à TV e ao mesmo  

   tempo estão ligados em outra tela. A TV pra eles é mais uma tela. (...) O  

   computador pra eles parece ter saído de cena. Eles usam muito mais o   

   celular e o tablet (...) e a TV ligada no fundo (...) ao mesmo tempo. (...) me  

   parece que é muito mais o assistir coisas. Se estiver na TV, (...) se estiver no  

   YouTube ou seja lá onde for eles vão assistir, mas não necessariamente no  

   veículo TV. 

 

 A docente observa ainda certa queda da TV aberta na preferência dos alunos: 

.    Às vezes eu comento de programas que passam na TV aberta e eles   

   desconhecem a existência ou quando sabem, sabem muito mais porque   

   leram alguma coisa na internet e vão atrás pra saber do que estão falando  

   do que de fato assistiram ao programa e depois estão fazendo comentários. 
 

 Outro dos professores entrevistados destaca esta mesma queda da televisão nos hábitos de 

consumo dos alunos, ao dizer que “Eles adoram internet, adoram joguinhos no computador. (...) eu não 

vejo aquele interesse assim em chegar e ver televisão. Para eles, se não tiver televisão na casa mas tiver 

internet, nossa!” (F. G. – professor de História)  

 Conforme pontuamos nos capítulos iniciais dessa dissertação, a maior parte dos 

professores entrevistados enfatiza o caráter informativo da televisão. Ao lado do entretenimento, a 

busca por informação foi elencada como a principal finalidade ao assistir TV. Sabemos não ser 

possível traçar uma nítida linha divisória entre informação e entretenimento nos meios de 

comunicação, notadamente a televisão.  Ao tratarmos da cultura midiática, é fundamental levar em 

conta sua profunda imbricação com as lógicas do consumo. De fato, não seria de todo exagero 

ponderar que as lógicas do consumo se tornaram hegemônicas na estruturação da programação 

televisiva, sendo os índices de audiência – aferidos por meio de métricas crescentemente 

sofisticadas e em “tempo real” – parâmetros decisivos para a continuação, ou não, de determinado 

programa na grade das emissoras. Assim sendo, as dinâmicas do entretenimento são hoje 

prevalentes nos mais diversos gêneros televisivos, tendo sido cunhado o termo infotainment para 

designar, em inglês, o cruzamento das dinâmicas do entretenimento na programação de cunho 

informativo, como os telejornais. Segundo essa lógica, tornou-se fundamental cativar a atenção do 

telespectador por meio de recursos que tornem mais atraente a exposição das notícias, 

independentemente de seu conteúdo propriamente jornalístico.  

 Levando-se em conta a forte prevalência do entretenimento na cultura midiática, importa 

fazer uma ressalva, conforme propõe Castro (2014, p. 71), à “concepção clássica e altamente 
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negativa do entretenimento como alienação na frivolidade do divertimento”. A esse respeito, a 

autora pondera que  

   Nem todo o entretenimento é divertido (...). Do mesmo modo, nem toda a diversão 

   (...) é necessariamente superficial e alienante. O trabalho dos teóricos da Escola de 

   Birmingham influenciaram enfatizaram o caráter ativo do processo de recepção e 

   consumo. Os estudos da rede Obitel (Observatório Iberoamericano de Ficção  

   Televisiva) sobre a telenovela deixam claro o seu papel como crônica de costumes 

   e narrativa da nação, assim como sua participação na disseminação de temas, por 

   vezes polêmicos, no debate público. (CASTRO, 2014, p. 71). 

  

 Ao discutirmos a prevalência das dinâmicas do entretenimento nas produções midiáticas, 

lado a lado com a ideia do caráter ativo dos processos de recepção e consumo cultural, não podemos 

deixar de mencionar a inserção do chamado merchandising social em produtos primordialmente 

voltados para o entretenimento, como a telenovela por exemplo. A apresentação de temas sociais 

candentes nas tramas da ficção televisual não passou desapercebida pelos educadores entrevistados, 

que consideram este como um ponto positivo do gênero telenovela brasileira. Conforme destacou 

um dos entrevistados: “em algumas novelas, apresentam-se projetos sociais e estes projetos 

acabam tendo uma aceitação pelo público em geral” (H. P. - professora de Português). Embora se 

deva relativizar o impacto percebido pelo autor desta fala, estudiosos que classificam como ‘social’ 

a telenovela brasileira atual, ressaltam sua função de pautar o debate de temas controversos durante 

o período em que está no ar. Desse modo, “a telenovela brasileira ajuda a evidenciar os valores que 

constroem a sociedade”, como ensinam França e Simões (2007, p. 52). Para as autoras, nossa 

teledramaturgia “constrói um cotidiano na tela em estreita relação com a realidade social em que 

se situa, trazendo para a construção das personagens as preocupações, os valores e temas que 

perpassam o cotidiano dos telespectadores” (FRANÇA e SIMÕES, 2007, p. 52). 

 Em uma reflexão sobre as representações sociais da velhice na telenovela atual, Baccega 

e Castro (2015, p. 7) constatam que “a telenovela mantém estreitas relações com a sociedade da 

qual emerge, com a qual mantém diálogo permanente em todo o percurso de sua realização 

enquanto produto cultural, construindo-se e colaborando na construção dessa mesma sociedade”. 

Assim como França e Simões citadas acima, essa dupla de autoras evidencia o caráter contingente 

e processual da construção social e cultural da realidade – que nunca é dada de antemão, mas 

sempre constituída no contexto em que se inscrevem subjetividades, discursos e embates em torno 

da produção de sentidos. 
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 Para finalizar nossa reflexão sobre as inter-relações comunicação, educação e consumo 

cultural, que elegeu como objeto empírico a premiada telenovela Lado a Lado e suas apropriações 

e ressignificações no contexto escolar, importa enfatizar o papel decisivo do processo educacional 

em suas diversas e complexas instâncias, na formação do sujeito eticamente responsável e crítico 

frente ao desassossego de uma conjuntura de tantas desigualdades em que prevalecem graves 

injustiças sociais. 

 Agradecendo a todos e todas que contribuíram direta e indiretamente para a realização 

desse trabalho, com ênfase especial à Professora Baccega – valiosa e principal referência,  

que muito me honrou ao atuar como orientadora – e aos professores que gentilmente concordaram 

em ceder seu tempo para participar da pesquisa de campo, proclamo minha profunda satisfação em 
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transformada, com a certeza de estar enriquecida de afetos, conhecimentos, disposição e 

competência para a reflexão crítica que sempre procurei priorizar em minha formação.  

 Espero que o esforço empreendido na elaboração dessa Dissertação possa, de alguma 

forma, concorrer para instigar ao debate indispensável e inadiável diante do que estamos vivendo 

no Brasil atual. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

Referências Bibliográficas: 

ARAUJO, Joel Zito de. A negação do Brasil: o negro na telenovela brasileira. São Paulo: Editora 

SENAC São Paulo, 2004. 

 

BACCEGA, Maria Aparecida; CASTRO, Gisela G. S. A velhice na telenovela brasileira atual: 

notas preliminares de um inventário em construção. XXXVIII Congresso Brasileiro de Ciências 

da Comunicação. Anais Intercom 2015. Artigo disponível em 

http://portalintercom.org.br/anais/nacional2015/resumos/R10-2757-1.pdf. Acesso em junho de 

2017. 

BACCEGA, Maria Aparecida. “Comunicação e Consumo”. In: CITELLI, Adilson ... [et al.]. 

Dicionário de comunicação: escolas, teorias e autores. São Paulo: Contexto, 2014, p. 53-65. 

__________. “Ressignificação e atualização das categorias de análise da ‘ficção impressa’ como 

um dos caminhos de estudo da narrativa ficcional”, Revista Comunicación, vol.1, nº 10, 2012, p. 

1290-1308. 

__________. Construindo a cidadania nas interrelações comunicação, educação e consumo. 

Conexiones: Revista Iberoamericana de Comunicación, vol. 2, nº 2, 2010. 

___________ e CASTRO, Gisela G. S. Comunicação e consumo: cidadania em perigo? Revista 

da ESPM, v. 16, nº 4, São Paulo: ESPM, 2009,  p. 56 - 60. Disponível 

em: http://bancopublicacoes.espm.br/arquivos/201107271551_282558comunicacao_e_consumo_

cidadania_em_perigo.pdf (acesso em junho/2017). 

 

__________. Comunicação/Educação e a construção de nova variável histórica. Revista 

Comunicação e Educação. SP: USP, vol. 14, n. 3, set./dez. 2009. 

___________. Comunicação, educação e consumo: relações. In: CASTRO, Gisela G. S.; 

BACCEGA, Maria Aparecida (Orgs.). Comunicação e consumo nas culturas locais e global. 

São Paulo: ESPM, 2009, p. 228 – 245. E-book disponível em 

http://www2.espm.br/sites/default/files/pagina/_ebook_cults_loc_glob_0.pdf. Acesso em junho 

de 2017.  

http://portalintercom.org.br/anais/nacional2015/resumos/R10-2757-1.pdf
http://bancopublicacoes.espm.br/arquivos/201107271551_282558comunicacao_e_consumo_cidadania_em_perigo.pdf
http://bancopublicacoes.espm.br/arquivos/201107271551_282558comunicacao_e_consumo_cidadania_em_perigo.pdf
http://www2.espm.br/sites/default/files/pagina/_ebook_cults_loc_glob_0.pdf


83 

 

___________. Inter-relações comunicação e consumo na trama cultural: o papel do sujeito ativo. 

In: Caleidoscópio midiático: o consumo pelo prisma da comunicação. CASTRO, Gisela G. S.; 

TONDATO, Marcia P.  (Orgs.). São Paulo: ESPM, 2009, p. 12 – 30. E-book disponível em 

http://www2.espm.br/sites/default/files/pagina/caleidoscopio_midiatico_0.pdf. Acesso em junho 

de 2017. 

_________. Palavra e discurso: história e literatura. São Paulo: Editora Ática, 2007. 

 

__________. Discurso da comunicação: encontro entre ficção e realidade. Comunicação e 

Educação, São Paulo: USP, vol. 12, n. 3, set/dez 2007, p. 23-34. 

 

__________. Narrativa ficcional de televisão: encontro com os temas sociais. Revista 

Comunicação e Educação. SP: USP, n. 26, jan./abr. 2003. 

__________. Recepção: novas perspectivas nos estudos de comunicação. Comunicação e 

educação. São Paulo: USP, n. 12, maio/ago 1998, p. 7-16. 

__________. Comunicação e linguagem: discursos e ciência. São Paulo: Moderna, 1998. 

__________. Novela é cultura. Veja, v. 29, n. 124, 1996, p. 7-10. 

__________. Do mundo editado à construção do mundo. Comunicação e educação. São Paulo: 

USP, n. 1, p. 7-14, setembro, 1994. 

BAUER, Martin W. e GASKELL, George (Editores). Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: 

um manual prático. Petrópolis (RJ): Vozes, 2002. 

 BENCHIMOL, Jaime, Larry. Pereira Passos: um Haussmann tropical. Rio de Janeiro: Secretaria 

Municipal de Cultura, Turismo e Esporte, Departamento Geral de Documentação e Informação 

Cultural, Divisão de Editoração, 1992. 

 

BENJAMIN, Walter. Paris, capital do século XIX. In: KOTHE, F.R. (org.). Walter Benjamin: 

sociologia. São Paulo: Ática, 1991. 

 

___________. Passagens. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2007. 

http://www2.espm.br/sites/default/files/pagina/caleidoscopio_midiatico_0.pdf


84 

 

 

BERMAN, Marshall.  Tudo que é sólido desmancha no ar. São Paulo: Cia das Letras, 2006. 

 

CANCLINI, Néstor Garcia. Consumidores e cidadãos. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 2009. 

 

CANDIDO, Antonio. A personagem do romance. In: CANDIDO, Antonio et al. A personagem 

de ficção. São Paulo: Perspectiva, 1998, p. 55-80. 

 

CASTRO, Gisela G. S. Comunicação e consumo nas dinâmicas culturais do mundo globalizado. 

PragMatizes: revista latino-americana de estudos em cultura. Niterói: UFF, vol. 4, n. 6, 2014, p. 

58 - 71. Disponível em http://www.pragmatizes.uff.br/revista/index.php/ojs/article/view/55/47. 

Acesso em junho de 2017. 

 

CITELLI, Adilson ... [et al.]. Dicionário de comunicação: escolas, teorias e autores. São Paulo: 

Contexto, 2014. 

 

__________; COSTA, Maria Cristina Castilho. Educomunicação: construindo uma nova área de 

conhecimento. São Paulo: Paulinas, 2011. 

 

__________. Comunicação e Educação: a linguagem em movimento. São Paulo: Ed. SENAC-

SP, 2002. 

 

DOUGLAS, Mary; ISHERWOOD, Baron. O mundo dos bens. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 2006. 

 

ECO, Umberto. Apocalípticos e Integrados. São Paulo: Perspectiva, 2011. 

 

FRANÇA, Vera R. Veiga. Práticas e consumo cultural: a comunicação como cruzamento de 

experiências. .In: CASTRO, Gisela G. S. e BACCEGA, Maria Aparecida (Orgs.). Comunicação 

e consumo nas culturas locais e global. São Paulo: ESPM, 2009, p. 318 – 338. E-book 

disponível em http://www2.espm.br/sites/default/files/pagina/_ebook_cults_loc_glob_0.pdf. 

Acesso em junho de 2017.  

http://www.pragmatizes.uff.br/revista/index.php/ojs/article/view/55/47
http://www2.espm.br/sites/default/files/pagina/_ebook_cults_loc_glob_0.pdf


85 

 

FRANÇA, Vera R. V.; SIMÕES, Paula Guimarães. Telenovelas, telespectadores e representações 

do amor. ECOPÓS, v. 10, n. 2, julho-dezembro 2007, p. 48 - 69. Artigo disponível em 

https://revistas.ufrj.br/index.php/eco_pos/article/view/1017/957. Acesso em junho de 2017. 

GUIMARÃES, Margaret de Oliveira. Comunicação e educação: a perspectiva do receptor. 

Comunicação e educação. São Paulo: USP, n. 20, jan./abr. 2001, p. 15-20. 

 

HOBSBAWN, Eric J. A era das revoluções (1789-1848). São Paulo: Paz e Terra, 2010. 

 

JENKINS, Henry. Cultura da convergência. São Paulo: Ed. Aleph,2009. 

 

KELLNER, Douglas. A cultura da mídia: estudos culturais: identidade e política entre o 

moderno e o pós-moderno. Bauru: EDUSC, 2001. 

 

LOPES, Maria Immacolata V. de. Telenovela como recurso comunicativo. Matrizes, vol.3, nº 1, 

2009, p. 21-47. 

 

MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. O Manifesto do Partido Comunista. São Paulo: Instituto 

José Luis e Rosa Sundermann, 2003. Disponível em 

http://www.pstu.org.br/sites/default/files/biblioteca/marx_engels_manifesto.pdf  

Acesso em: junho/2017. 

 

MOTTER, Maria Lourdes. Ficção e realidade: a construção do cotidiano na telenovela. São Paulo: 

Alexia Cultural, 2013. 

 

MUNGIOLI, Maria Crista Palma. A função social da minissérie Grande Sertão: veredas.  

Comunicação e Educação, vol. 14, n. 3, set/dez, 2009, p. 37-48. 

 

NOVAIS, Fernando A. (coord.); SEVCENKO, Nicolau (org.). História da vida privada no 

Brasil. São Paulo: Cia das Letras, 1998. 

 

https://revistas.ufrj.br/index.php/eco_pos/article/view/1017/957
http://www.pstu.org.br/sites/default/files/biblioteca/marx_engels_manifesto.pdf


86 

 

OROZCO GÓMEZ, Guillermo. Educação para os meios e práticas de recepção 

midiática. Comunicação & Informação, v. 1, n. 2, 1998. Disponível em: 

http://www.brapci.ufpr.br/brapci/v/a/11852. Acesso em junho de 2017. 

 

ORTIZ, Renato. Cultura e modernidade: a França do século XIX. São Paulo: Brasiliense, 1998. 

 

___________; BORELLI, Silvia H. Simões; RAMOS, José M. Ortiz. Telenovela: história e 

produção. São Paulo: Brasiliense, 1989. 

 

PESAVENTO, Sandra Jatahy. Exposições universais: espetáculos da modernidade do século 

XIX. São Paulo: Hucitec, 1997. 

 

______________. O imaginário da cidade: visões literárias do urbano – Paris, Rio de Janeiro, 

Porto Alegre. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 2002, p. 157-180. 

 

SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no 

Brasil – 1870-1930. São Paulo: Cia das Letras, 1993.  

 

SEVCENKO, Nicolau. A revolta da vacina. São Paulo: CosacNaify, 2008. 

 

SILVERSTONE, Roger. Por que estudar a mídia? São Paulo: Loyola, 2011. 

 

SOARES, Ismar de Oliveira. Educomunicação: o conceito, o profissional, a aplicação - 

contribuições para a reforma do Ensino Médio. São Paulo: Paulinas, 2011. 

 

SOVIK, Liv. Aqui ninguém é branco. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2009.  

 

WOLTON, Dominique. Elogio do grande público: uma teoria crítica da televisão. São Paulo: 

Ática, 1996. 

 

 



87 

 

 

Referências Webgráficas: 

ABEP (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE PESQUISA) – Critério Brasil. 

Disponível em < http://www.abep.org/criterioBrasil.aspx>. Acesso em junho de 2017. 

 

FARIA, Thiago. Lado a Lado surpreende, supera Avenida Brasil e vence Emmy de melhor 

novela. Veja SP, edição 26/11/2013. Matéria disponível em: 

http://vejasp.abril.com.br/blog/pop/8216-lado-a-lado-8217-surpreende-supera-8216-avenida-

brasil-8217-e-vence-emmy-de-melhor-novela/. Acesso em junho de 2017. 

 

IBGE – Censo Demográfico 2010. Disponível em 

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/93/cd_2010_caracteristicas_populacao_domi

cilios.pdf. Acesso em junho de 2017. 

 

IBGE – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD 2013. Disponível em 

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv94414.pdf. Acesso em junho de 2017. 

 

LADO A LADO, Cenas e Imagens no Portal Globo.com. Disponível em 

<http://www.globo.com/ladoalado>. Acesso em junho de 2017. 

 

LADO A LADO, Cena Confeitaria no Portal Globo.com. Disponível em 

http://gshow.globo.com/novelas/lado-a-lado/capitulo/2012/9/10/ze-maria-encontra-isabel-em-

uma-confeitaria-e-eles-se-beijam.html. Acesso em junho de 2017. 

 

LADO A LADO, Página Oficial no Portal Memória Globo. Disponível em 

<http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/lado-a-lado/lado-a-lado-

fontes.htm>. Acesso em junho de 2017. 

 

LADO A LADO, Trailer Oficial. Disponível em 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas. Acesso em junho de 2017. 

 

http://www.abep.org/criterioBrasil.aspx
http://vejasp.abril.com.br/blog/pop/8216-lado-a-lado-8217-surpreende-supera-8216-avenida-brasil-8217-e-vence-emmy-de-melhor-novela/
http://vejasp.abril.com.br/blog/pop/8216-lado-a-lado-8217-surpreende-supera-8216-avenida-brasil-8217-e-vence-emmy-de-melhor-novela/
http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/93/cd_2010_caracteristicas_populacao_domicilios.pdf
http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/93/cd_2010_caracteristicas_populacao_domicilios.pdf
http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv94414.pdf
http://www.globo.com/ladoalado
http://gshow.globo.com/novelas/lado-a-lado/capitulo/2012/9/10/ze-maria-encontra-isabel-em-uma-confeitaria-e-eles-se-beijam.html
http://gshow.globo.com/novelas/lado-a-lado/capitulo/2012/9/10/ze-maria-encontra-isabel-em-uma-confeitaria-e-eles-se-beijam.html
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/lado-a-lado/lado-a-lado-fontes.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/lado-a-lado/lado-a-lado-fontes.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas


88 

 

MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. O Manifesto do Partido Comunista.  Disponível em 

http://www.pstu.org.br/sites/default/files/biblioteca/marx_engels_manifesto.pdf. Acesso em 

junho de 2017. 

 

VIDEO SHOW – Novela Lado a Lado Recebe Prêmio por Abordar Condição do Negro no 

Brasil. Matéria do quadro “Por trás das câmeras”, disponível em 

http://gshow.globo.com/programas/video-show/Por-tras-das-cameras/noticia/2013/04/novela-

lado-a-lado-recebe-premio-por-abordar-condicao-do-negro-no-brasil.html. Acesso em junho de 

2017. 

 

  

http://www.pstu.org.br/sites/default/files/biblioteca/marx_engels_manifesto.pdf
http://gshow.globo.com/programas/video-show/Por-tras-das-cameras/noticia/2013/04/novela-lado-a-lado-recebe-premio-por-abordar-condicao-do-negro-no-brasil.html
http://gshow.globo.com/programas/video-show/Por-tras-das-cameras/noticia/2013/04/novela-lado-a-lado-recebe-premio-por-abordar-condicao-do-negro-no-brasil.html


89 

 

Apêndice 1 - Mapa do consumo cultural dos professores – questionário 

 

Esse questionário faz parte do desenvolvimento da dissertação do meu mestrado com a 

orientação da professora Maria Aparecida Baccega e co-orientação do professor Luiz Peres Neto, na Escola 

Superior de Propaganda e Marketing – Mestrado em Comunicação e Práticas de Consumo. O título da 

pesquisa é: Comunicação, Educação e Consumo: a telenovela Lado a Lado e a questão do negro no 

Brasil. As perguntas abaixo estão relacionadas aos hábitos de consumo cultural dos participantes. São 

perguntas relacionadas à televisão, novela, rádio, internet, revista, jornal, livro e celular. 
 

ORIENTAÇÕES: escreva em poucas palavras ou assinale o que se pede em relação às perguntas abaixo. 

Podem ser assinaladas uma ou mais alternativas – quando puder assinalar mais de uma alternativa, estará 

escrito no final da pergunta até quantas você deve assinalar. Utilize o menor tempo possível, a fim de não 

racionalizar, respondendo de forma sincera e espontânea. Não existem respostas certas ou erradas. 

Obrigada! 

 

 

Nome: __________________________________________________________________ 

Idade: _____  Sexo: ___________ 

Escola(s) onde trabalha: ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Disciplinas que leciona: ___________________________________________________ 

 

TELEVISÃO 

 

Você assiste à televisão aberta? (Globo, SBT, Record, RedeTV!, Gazeta, Cultura, etc) 

(    ) Sim  (    ) Não 

 

Assiste a TV a cabo? (TV por assinatura) 

(    ) Sim  (    ) Não 

Com qual freqüência assiste à TV aberta? 

(    ) Diariamente  (    ) Uma vez por semana  

(    ) De 1 a 3 vezes  (    ) De 3 a 5 vezes por semana  

(    ) Raramente assisto à TV (    ) Nunca 

 

Com qual freqüência assiste à TV a cabo? 
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(   )  Diariamente  (   ) Uma vez por semana 

(   ) De 1 a 3 vezes  (   ) De 3 a 5 vezes por semana 

(   ) Raramente  (   ) Nunca 

 

Quantas horas assiste à TV aberta por dia?  

(   ) Menos de 1 hora  (   ) Entre 2 e 3 horas 

(   ) Entre 1 e 2 horas  (   ) Mais de 3 horas 

 

Quantas horas assiste à TV a cabo por dia?  

(   ) Menos de 1 hora  (   ) Entre 2 e 3 horas 

(   ) Entre 1 e 2 horas  (   ) Mais de 3 horas 

 

A que canais assiste com mais frequência?  Cite os quatro preferidos: 

1) ____________________ 3) ________________________________ 

2) _____________________ 4) ________________________________ 

 

 

Em que horário do dia você mais assiste à TV aberta? 

(   ) Manhã   (   ) Noite 

(   ) Tarde   (   ) Madrugada 

 

Em que horário do dia você mais assiste à TV a cabo? 

(   ) Manhã   (   ) Noite 

(   ) Tarde   (   ) Madrugada 

De que modo você escolhe o programa a que vai assistir na televisão? 

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Qual é o principal lugar da casa em que você assiste à TV? 

__________________________________________________________________________ 

 

Você fala com alguém sobre o que você assiste na TV?  Com quem?  Sobre o que você costuma 

falar? 
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Enquanto assiste à TV, você faz ao mesmo tempo outras coisas? Que coisas? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Geralmente, com quem você assiste à TV?  (assinale a situação mais frequente). 

(   ) Sozinho   (   ) Com amigos 

(   ) Com familiares  (   ) Outros: _______________________________ 

 

Você assiste televisão para: (assinale até 3 opções) 

(   ) Entreter-se          (   ) Informar-se          (   ) por hábito          (   ) Falta de opção 

(   ) Poder discutir com familiares, amigos e colegas de trabalho (ter assunto)   

(   ) Não se sentir sozinho        (   ) Outros: _____________________________________ 

A Qual desses formatos/gêneros de programas você assiste? Numere na ordem que você assiste 

mais, sendo 1 para o que você assiste menos e 10 para o que você assiste mais: 

(  ) Novelas  (  )  filmes  (  ) séries  (  )  humor  (  )  jornalismo  (  )  auditório  (  ) educação 

(  )  infantil  (  )  esportes  (  ) variedades  (  ) outros________________________________   

Cite os quatro programas de televisão a que você mais assiste. (Especifique o canal de cada 

programa).  

1) ___________________________________________________________________ 

2) ___________________________________________________________________ 

3) ___________________________________________________________________ 

4) ___________________________________________________________________ 

  

 

NOVELA 

 

Você está assistindo a alguma novela? 

(    ) Sim  (    ) Não 
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Se sim, qual (is)?  

Globo: 

(  )  Caras e Bocas – Vale a pena ver de novo  

(  )  Malhação – 17h00 

(  )  Meu Pedacinho de Chão – 18h30 

(  )  Geração Brasil – 19h30 

(  )  Em Familia – 21h00                                    

(  )  O Rebu – 23h00 

 

SBT: 

(  )  Café com Aroma de Mulher – 15h15 

(  )  Meu Pecado – 16h00 

(  )  A Feia mais Bela – 17h00 

(  )  Chiquititas – 20h30 

(  )  Rebelde -  21h15 

Record: 

(  )  Vitoria – 21h30 

Você acha que as novelas influenciam o comportamento das pessoas? 

(  )  Sim  (  )  Não 

 

Se sim, quais exemplos você poderia dar de influência positiva. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Conte algum caso seu ou de algum conhecido de influência positiva da novela. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Quais exemplos você poderia dar de influência negativa. 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Conte algum caso seu ou de algum conhecido de influência negativa da novela. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Diga se concorda ou discorda das seguintes afirmações abaixo e por que: 

O telejornal não apenas informa como entretém. 

(  )  Concorda  (  ) Discorda 

Porque_____________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

 

A telenovela não só entretém como também informa e educa. 

(  )  Concorda  (  ) Discorda 

Porque_____________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

 

Você assistiu à novela Lado a Lado da Rede Globo? 

(  )  Sim   (  )  Não 

 

Você poderia comentar um pouco sobre ela? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

RÁDIO/MÚSICA 

 

Você costuma ouvir rádio?  

(   ) Sim (   ) Não 

 

Se sim, onde? 

(   ) Carro   (   ) Casa 

(   ) Trabalho   (   ) Outros: _____________________________ 
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Com qual freqüência? 

(   ) Diariamente  (   ) Uma vez por semana 

(   ) De 3 a 5 vezes por semana (   ) Raramente 

(   ) De 1 a 3 vezes por semana 

 

Cite os dois programas de rádio que você mais ouve. (Especifique a emissora de cada programa). 

1) __________________________             2) _______________________________ 

  

 

INTERNET 

 

Tem acesso à Internet? 

(    ) Sim    (    ) Não 

 

Em que lugar acessa a internet geralmente? 

(   ) Trabalho  (   ) Lan House  

(   ) Casa  (   ) Outros: _____ 

 

Você tem e-mail? 

(    ) Sim    (    ) Não 

 

Quantas horas por dia você navega pela Internet? 

(    ) Menos de 1 hora  (    ) Entre 1 e 2 horas 

(    ) Entre 2 e 3 horas  (    ) Mais de 3 horas 
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REVISTA 

Você lê revistas? 

(    ) Sim   (    ) Não 

 

Com qual freqüência lê revistas? 

(   ) Diariamente    (   ) Semanalmente 

(   ) Entre 3 e 5 vezes por semana  (   ) Raramente 

(   ) Entre 1 e 2 vezes por semana   

 

Qual (is) revista(s) você mais lê e /ou assina? 

______________________________________________________________________   

 

 

JORNAL 

 

Você lê Jornais? 

(    ) Sim   (    ) Não 

 

Com qual freqüência lê jornal? 

(   ) Diariamente  (   ) Semanalmente 

(   ) Entre 3 e 5 vezes por semana (   ) Raramente  

(   ) Entre 1 e 2 vezes por semana 

 

Qual jornal você  lê e/ou assina? 

___________________________________________________________________ 

 

Você assiste a jornais televisivos? 

(    ) Sim   (    ) Não 

 

 

Por que motivo? Caso afirmativo citar jornais. 

____________________________________________________________________ 

 

LIVRO 

 

Você está lendo algum livro? 



96 

 

(   ) Sim   (   ) Não 

 

Se sim, qual? 

____________________________________________________________________  

 

Geralmente você lê livros relacionados à sua vida: 

(    ) Porfissional  (    ) Pessoal 

(    ) Ambos   (    ) Outros: ___________________________ 

 

Qual o(s) gênero(s) de livro você mais aprecia? 

(    )  Literatura  (    ) Romance 

(    ) Aventura  (    ) Policial 

(    ) Outros: ____________________________________________________________ 

 

Em média, quantos livros você lê por ano? 

(    ) 1 ou 2   (    ) De 6 a 10 

(    ) De 3 a 5   (    ) Mais de 10 

 

 

CELULAR 

 

Você tem celular? 

(    ) Sim   (    ) Não 

 

Seu celular é: 

(    ) Pré-pago  (    ) Pós-pago 

 

 De que modo você usa o celular? (Assinale até 3 alternativas). 

(    ) Para falar  (    ) Para enviar torpedos/mensagens sms 

(    ) Para jogar  (    ) Para ouvir música 

(    ) Para fotografar  (    ) Para armazenamento de dados 

(    ) Para navegar na internet (    ) Outros: ___________________________ 

 

Marque com um X os itens extremamente necessários para a sua vida, sem os quais não se 

pode viver bem. (Assinale até 5 itens)  
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Itens imprescindíveis 

Academia   
Aluguel/download de filmes   
Carro   
Celular   
Cinema   
Compras de roupas e acessórios   
Computador   
Cursos de idiomas   
Doação para entidades   
Esporte   

Itens imprescindíveis 

Internet   
Livros   
Música   
Peças de teatro   
Restaurantes/Lanchonetes   
Revistas   
Salão de beleza   
Shows   
Televisão   
Viagens   
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Apêndice 2– Mapa do consumo cultural dos professores - gráficos 
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Apêndice 3-  DVD com cenas selecionadas da telenovela Lado a Lado (corpus da 

pesquisa)  

Apêndice 4 – Cena de Lado a Lado -   “Celinha e o vestido de noiva”  
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Apêndice 5 – Roteiro das entrevistas com professores 
 
Obrigada por preencher o questionário sobre consumo cultural.  Faremos agora uma entrevista 

onde vamos conversar um pouco sobre televisão e novela.  Esta entrevista poderá ter a duração 

entre 40 a 60 minutos.  

 

Televisão 

Eu gostaria de saber como é sua rotina para assistir à televisão (pergunta ampla para aquecimento) 

Qual o tipo de programa de que você mais gosta/a que mais assiste? (pode citar programas) 

Qual a sua opinião sobre a programação atual da TV? (Atributos positivos e negativos) 

O que você acha que os alunos assistem na televisão? Quais seus programas preferidos? Eles 

comentam sobre assuntos do que assistem na televisão? 

Na sua opinião, quais programas ou conteúdos televisivos você consideraria interessante levar 

para discutir com seus alunos? E por quê?  

 

Novela  

Agora vamos falar um pouco sobre as telenovelas, dado que hoje em dia a importância da 

telenovela é consagrada: 

Do que você mais gosta nas novelas? 

O que você menos gosta ou não gosta nas novelas? 

Quais assuntos motivam você a assistir a uma telenovela? 

Você poderia falar um pouco de novelas a que você assistiu, lembrando os assuntos de que elas 

tratavam.  

De que maneira você poderia discutir esses assuntos com seus alunos? 

 

Novela Lado a Lado  

Agora iremos conversar sobre a novela Lado a Lado exibida pela Rede de Globo de setembro de 

2012 a março de 2013 na faixa das 18h. Perguntar ao entrevistado se ele assistiu à novela.  Em 

caso positivo conversar um pouco sobre ela, mas se ele não tiver assistido contar a sua história e 

a de seus personagens.  Mostrar o resumo das personagens da novela para consulta. 

Exibir a edição do vídeo da novela Lado a Lado  

Como você viu no vídeo, Lado a Lado mostrou alguns episódios da História do Brasil do início 

do século XX. As personagens da trama, Zé Maria, Isabel, tia Jurema, Chico etc. participam da 

história brasileira no seu cotidiano, mostrando que a história não é feita somente pelos heróis, mas 

também e principalmente pelo seu povo. A novela é um produto de entretenimento, mas que 

também pode levar cultura e conhecimento aos telespectadores, que pensamos ser o caso de Lado 

a Lado. Debater com o entrevistado sobre o que se viu no vídeo. (brevemente) 
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Pensando no vídeo a que você assistiu e na sua história, de que modo você utilizaria o conteúdo 

de Lado a Lado em sala de aula?  

Como você trabalharia as questões da História do Brasil narradas em Lado a Lado com seus 

alunos? (pode lembrar, ou exemplificar alguns fatos como, por exemplo, a Revolta da Vacina e 

da Chibata, o movimento de modernização da cidade e a derrubada dos cortiços etc.). 

E as questões como preconceito, racismo, que a novela aborda, você acha que elas podem ser 

trazidas para o contexto atual e discutidas entre os alunos? 

Como você debateria a formação do Brasil em que vivemos hoje utilizando as discussões exibidas 

em Lado a Lado com seus alunos? 

 

Você gostaria de acrescentar alguma coisa ou complementar alguma questão que abordamos? 

Obrigada pela sua participação. 

Nota: Caso seja necessário, pode-se exibir o vídeo ou parte dele durante a conversa. 
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Apêndice 6 – Transcrição14 das entrevistas com professores 
 

 

Escola Pública Consolação -  disciplina: História 

Prof. F. G. 

PESQUISADOR:  de pesquisa com educação, educação e consumo e eu pesquiso televisão, 

televisão e teledramaturgia. Aí eu queria conversa um pouquinho com você sobre televisão, você 

estava me falando que eu queria que você falasse um pouco sobre seus hábitos, o que você assiste, 

quais são os programas que você gosta? 

F. G.:  eu assisto mais TV Cultura, jornalismo, a Globo News também o jornalismo, alguns filmes 

da NET, muito raro, que eu uso muito é youtube aí pego um filme e tal... 

PESQUISADOR:  filme antigo mais? 

F. G.:  eu gosto muito de filme francês, europeu. 

PESQUISADOR: tem um pouco na Cultura. 

F. G.:  tem uns ótimos. 

PESQUISADOR: aí televisão então seria jornalismo? 

F. G.:  jornalismo, documentários... 

PESQUISADOR: documentários você pode me citar? 

F. G.:  filmes que eu acho interessantes lá no now e eu assisto, mas é difícil encontrar filme bom 

no now. 

PESQUISADOR: ah é? eu nunca vi. 

F. G.:  filme comercial eu não gosto e tem pouco então assisto mais youtube mesmo que aí eu 

acho alguma coisa de filme europeu, filme francês que eu amo de paixão, adoro. 

PESQUISADOR: é bom né. E locadora você usa? 

F. G.:  não, nunca mais. 

PESQUISADOR: elas estão fechando. 

F. G.:  acho que faz uns cinco anos que eu não pego nada. 

PESQUISADOR: é mesmo? 

F. G.:  aliás tinham duas locadoras na minha rua e fecharam as duas. 

PESQUISADOR: engraçado, é a dinâmica. Então na TV a cabo você não consome muito filme 

não, você vai especificamente no youtube e vai procurar o que você tem preferência? 

F. G.:  TV a cabo pra mim é mais jornalismo e filme um pouquinho porque não tem muito o que 

eu gosto, mas é mais pela boa imagem, a qualidade, mais é pra isso. 

PESQUISADOR: e quais são os jornais que você assiste dos programas que você assiste? 

                                                 
14 As transcrições aqui apresentadas foram produzidas por um serviço contratado de suporte à pesquisa. 

Embora deixem a desejar do ponto de vista da norma culta (especialmente quanto aos quesitos pontuação 

e acentuação, dentre outros), consideramos relevante e necessária a sua inserção como material de 

consulta neste Apêndice. Foram editados apenas os trechos citados ao longo da Dissertação. 
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F. G.:  eu assisto o Jornal da Cultura que eu acho um jornal bom, já foi o melhor, mas ainda é 

um bom jornal, raríssimas vezes eu assisto a Globo, o Jornal da Globo, o Jornal Nacional, o 

Fantástico nunca não suporto aquilo, televisão no domingo eu nem ligo, não fico em casa... 

PESQUISADOR: até na NET a televisão no domingo é meio complicada 

F. G.:  nada não assisto nada, no domingo geralmente eu saio. 

PESQUISADOR: mas aí você assiste então o Jornal da Cultura e o que mais? 

F. G.:  o Globo News... 

PESQUISADOR: os jornais todos? 

F. G.:  alguma coisa do Band News lá, a Record.... 

PESQUISADOR: Record News? 

F. G.:  muito pouco, mais Cultura mesmo. 

PESQUISADOR: mais a Cultura? 

F. G.:  leio o jornal, a Folha de São Paulo também não suporto, pelo amor de Deus, terrível. 

PESQUISADOR: então o jornal que você lê é a Folha de São Paulo? 

F. G.:  é, mais pra assim, assino um jornal de esquerda do movimento do sindicato. 

PESQUISADOR: até assim quanto aos seus hábitos de consumo vai ter depois eu leio no seu 

questionário, mas assim em termos de televisão é isso, telejornal, alguns filmes na NET ou as 

vezes na TV Cultura e você meio que garimpa uns filmes no youtube que você acha mais 

interessante. 

F. G.:  ah sim, tem ótimos filmes. 

PESQUISADOR:   youtube já disponibiliza muita coisa. 

F. G.:  Soraia Filmes é uma menina que ela sempre tá postando filmes conceito, filme francês, 

alemão. 

PESQUISADOR: Soraia Filmes? 

F. G.:  Soraia Filmes, excelente, imperdível. 

PESQUISADOR: legal. E me diz uma coisa o que você acha que seus alunos assistem? Você 

sabe? Eles falam pra você alguma coisa? 

F. G.:  eles gostam eles assistem a Globo apesar de eu ficar o ano inteiro batendo na tecla. 

PESQUISADOR: você fala? 

F. G.:  ah falo, professora de história procura alertar. 

PESQUISADOR: quanto a que? 

F. G.:  muito sobre a manipulação, mas eles adoram, eles assistem. 

PESQUISADOR: você sabe o que? 

F. G.:  de vez em quando eles fazem algum comentário comigo sobre novela, uma vez eu estava 

não lembro em que ano acho que foi no retrasado eu estava dando Getúlio Vargas e eles falaram 

olha professora tá passando um filme, um filme não, uma novela no SBT que tá falando do Getúlio 
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Vargas, e eu falei nossa é mesmo, então é legal assim porque eles identificam e aí eles começam 

até a seguir a novela lá porque eles tiveram alguma coisa sobre o Getúlio e sobre o movimento 

estudantil. 

PESQUISADOR: na década de 60 você diz? 

F. G.:  é, foi uma novela que retratou essa época, mas eu acabei nem assistindo essa novela 

nenhuma vez. 

PESQUISADOR: teve uma novela no SBT faz pouco tempo que foi Amor e Revolução que falava 

da década de 60 sobre a ditadura... 

F. G.:  acho que é essa, eles assistiam, mas assim a maioria das coisas que eles assistem é Faustão. 

PESQUISADOR: mas eles comentam que assistem Faustão? Novela eles assistem? jornal? 

F. G.:  se bem que assim eu dou aula mais pra 8ª série, 1º ano, 2º e 3º ano do ensino médio, então 

esse público aí eles estão deixando a televisão, eles estão mais na internet. 

PESQUISADOR: ah estão? 

F. G.:  ah sim, de uns três anos pra cá eles estão mais na internet. 

PESQUISADOR: eles estão migrando? Você está sentindo esse movimento? 

F. G.:  ah eu tô, nossa fortíssimo, o Brasil está deixando de assistir novela, eu acho. 

PESQUISADOR: televisão ou novela? 

F. G.:  tanto que a Globo tá a audiência dela está indo lá pra baixo, não tá mais chamando atenção, 

hoje eu acho que a internet você tem informação, entra na internet e está lá, não precisa mais 

assinar o jornal, eu assino porque eu preciso acho que como professora eu preciso estar, mas assim 

tem e a garotada eles querem uma coisa imediata então eles procuram a internet, hoje o Brasil 

está num desenvolvimento muito grande, hoje a mídia, a televisão está perdendo um campo muito 

grande. eu por exemplo em casa eu falei que eu uso mais pra qualidade de imagem porque... 

PESQUISADOR: a televisão mesmo não te atrai? 

F. G.:  pago um dinheirão... 

PESQUISADOR: pra ter uma boa antena... 

F. G.:  de TV a cabo, 300 quase 400 reais por mês... 

PESQUISADOR: nossa que caro. 

F. G.:  caríssimo, estou achando muito caro, não é quase 400 reais por mês da NET. 

PESQUISADOR: pra ter uma boa antena. 

F. G.:  pra ter uma boa antena porque os filmes são aqueles comerciais, filme de  

PESQUISADOR: tem o Telecine Cult que é... 

F. G.:  ah tá, o Telecine Cult é legal, eu gosto dele. 

PESQUISADOR: ele é um diferencial. 

F. G.:  sim, sim. 
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PESQUISADOR: mas e a garotada eles falam o que veem? Ainda os que veem televisão, o que 

eles falam dos programas? Jornal, novela, reality, shows de variedades como Faustão e Silvio 

Santos? 

F. G.:  eles gostam mas eles assim comentam muito pouco, por isso que eu estou achando... 

PESQUISADOR: eles comentam pouco? 

F. G.:  eles comentam muito pouco por isso que eu estou achando que a internet substituiu porque 

a criança que tem internet em casa ela não fica mais diante de uma televisão... 

PESQUISADOR: tanto tempo? 

F. G.:  não fica, ela fica se deixar 24 horas na internet, televisão não. E oh com isso aqui, com 

celular. 

PESQUISADOR: os aparelhos eletrônicos de comunicação. E diga uma coisa, você já falou um 

pouco, mas o que você acha da programação atual da televisão? 

F. G.:  pra dizer a verdade? Péssima. 

PESQUISADOR: e você já falou que você não gosta, mas você tem assim uma se já foi melhor, 

já teve bons programas historicamente assim? 

F. G.:  eu acho que foi melhor, eu sou da época que tinha festival de música na televisão, era uma 

televisão mais crítica, mais sei lá, agora eu acho que é pastelão, é porcaria em cima de porcaria, 

eu não vejo, não tem o que aproveitar, se você ligar a televisão de manhã na Globo é Ana Maria, 

a tarde é terrível se você chegar a tarde em casa e ficar descansando e ligar uma televisão 

principalmente em canal aberto meu Deus do céu dá vontade de se jogar lá do 17º andar onde eu 

moro, não tem nada, não tem nada que preste, pra gente que tem outras opções, leitura e não sei 

o que. você chegando em casa vai lá pegar seu livro e ler, vai escutar uma boa música e tal e não 

vai fazer a menor falta, agora eu acho que pra eles faz porque chega em casa e quer... 

PESQUISADOR: porque assim a televisão no Brasil ela tem uma penetração quase que universal, 

97% dos domicílios no Brasil tem televisão, é uma coisa bem brasileira, eu não sei exatamente 

nos outros países, mas na Europa não é tão forte e tal, então assim a gente sente que as pessoas 

têm na televisão ali... 

F. G.:  uma companheira, já chega e pá... 

PESQUISADOR: muita gente chega e liga a televisão, vai fazer comida vendo televisão ou 

ouvindo e tal, e as crianças e os jovens também, igualmente, então o que você acha que eles 

podiam aproveitar dessa programação da TV aberta? Ou o que eles comentam? Por que eles têm, 

alguma coisa eles recebem e eles assistem. 

F. G.:  eu acho que eles aproveitam o lado mal desse meio. 

PESQUISADOR: mas tem um lado bom? Você vê algum lado bom? 



112 

 

F. G.:  não vejo, televisão de um tempo pra cá ensina muita coisa errada, dá ideia de violência, eu 

acho que dá ideia, ideia de violência, ensina como praticar violência, esses programas da tarde aí, 

esses jornais... 

PESQUISADOR: “pseudojornais”. 

F, G.: os nomes deles lá Datena, isso é terrível, terrível. Eu se tivesse filho chegar em casa a tarde 

e ligar a televisão e ficar assistindo não ia, não ia, de jeito nenhum, porque ali você tem ideias... 

PESQUISADOR: você acha que copia... 

F. G.:  eu acho, eu acho, teve uma época aí quando aquele primeiro casal que jogou a criança pela 

janela aí foi todo mundo falando, falando e falando, menina foi um festival de jogar criança pela 

janela por aí depois. 

PESQUISADOR: foi? 

F. G.:  incrível, fulano foi jogado pela janela, sicrano foi jogado pela janela, parece que dá ideia. 

PESQUISADOR: mas você acha que tem esse poder todo? 

F. G.:  oh se tem, por isso que é perigoso. 

PESQUISADOR: você acha que a TV é perigosa? Você daria esse valor a TV? 

F. G.:  eu dou, eu acho que ela precisa ocupar o espaço pra ensinar coisa legal, única televisão 

que é voltado para criança e para o jovem pra ensinar algo de melhor é a TV Cultura. A Globo 

aquele programa do Malhação, aquilo lá vai ensinar o aluno a desrespeitar o professor, isso é um 

absurdo, eu sou professora e fico vendo aquilo lá. 

PESQUISADOR: você acha ruim então? 

F. G.:  é um absurdo, tá ensinando o aluno a desrespeitar o professor ele está dando aula lá e eles 

todos conversando com o celular, e sai da sala. O que mais? Novela, eu sou a favor 

completamente, eu respeito o homossexual, o negro, mas eu acho assim que é uma apelação, é 

uma apelação, de repente era proibido e tal, escondido o homossexual agora não, agora é uma 

tendência, agora é só isso, é só isso, é só isso, então é massificar mesmo, senta lá e vamos. 

PESQUISADOR: mas você acha que a novela de não falar nada agora só fala sobre isso? 

F. G.:  só fala isso, ensina a roubar, ensina a ser pilantra, tem uma menina o ano passado que ela 

vinha na escola completamente assim ridícula na maneira de se vestir e aí eu, mas assim eu 

daquele jeito, daí tinha essa novela que eles comentavam que eu nem lembro o nome mais ela é 

professora eu ando que nem a fulana de tal... 

PESQUISADOR: ah ela estava imitando uma personagem. 

F. G.:  - sim, aí eu peguei e cheguei em casa e liguei deixa eu ver se é assim, se aparece essa 

menina. 

PESQUISADOR: mas o que é que era? 
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F. G.:  era uma menina, uma atriz que está fazendo um personagem dizendo olha como é ridículo 

isso, colocando o ridículo, e como o nosso povo não tem essa visão ele acha que aquilo ali é pra 

usar. 

PESQUISADOR: mas o que ela falava? Como era o personagem? 

F. G.:  ah eu não lembro, mas era muito ridículo e ela andava daquele jeito sabe com aquela flor 

de plástico desse tamanho, então eu acho que a televisão pega o povão e o povão vira palhaço nas 

mãos deles, e tem mais aí depois isso daí vai pra 25 de março e as flores de plástico e vão todo 

mundo comprar e todo mundo gente. 

PESQUISADOR: mas você não acha que as pessoas quando assistem determinado conteúdo cada 

um absorve aquele conteúdo de determinada maneira então de repente essa moça estava se 

divertindo? 

F. G.:  não, eu não acho, eu acho que ali era comprou o produto pra usar, vende produto, é pra 

vender, pra lançar essas coisas de plástico pra usar no cabelo essas coisas ridículas, eu acho... 

Desculpa... 

PESQUISADOR: não, não, pelo contrário, é ótimo. 

F. G.:  eu acho que a televisão tem que mudar muito se ela não quiser perder todo esse mercado 

porque a internet veio pra substituir mesmo, na internet você tem muitas opções, se isso aqui não 

presta você vai procurar principalmente quem tem que está estudando e tal, você tem um trabalho, 

tem livro, tem não sei o que, então você tem opção, lá não, você liga e é o que está lá. 

PESQUISADOR: a programação é fixa né? 

F. G.:  a programação é fixa, a TV a cabo também não é tão assim, é limitada, eles só jogam lá 

aqueles filmes comerciais e aquelas coisas, e fica nisso e está perdendo, tá perdendo porque tá 

desinteressante né. 

PESQUISADOR: você acha que entre os jovens também? 

F. G.:  eu acho que sim, pelo menos o nosso público aqui eu não vejo... 

PESQUISADOR: é o que 15 anos, 16 anos? 

F. G.:  é porque assim embora eles estejam estudando aqui na escola pública eles não são assim 

pobrezinhos, eles têm uma condição mais ou menos, são crianças que moram aqui no centro, 

moram aqui perto de cinema, teatro e tal, são bem diferentes, eu já dei aula lá na zona leste e é 

bem diferente, pode ser que lá não, pode ser que lá a televisão ainda faça sucesso, eu estou falando 

aqui. 

PESQUISADOR: então entre esse seu público você sente que tem outras coisas que são mais 

interessantes que a TV? 

F. G.:  com certeza. 

PESQUISADOR:  por exemplo a internet, tem outra? 
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F. G.:  não, é principalmente internet, eles adoram internet, adoram, joguinhos no computador 

assim, eu não vejo aquele interesse assim em chegar e ver televisão, pra eles se não tiver televisão 

na casa mas tiver internet nossa, o companheiro deles. 

PESQUISADOR: então assim você vê alguma coisa, por exemplo, qual foi a última novela que 

você viu, mesmo das antigas, você lembra de alguma coisa? 

F. G.:  a última que eu vi? 

PESQUISADOR: ou que você lembre, porque novela as vezes a gente não acompanha tudo mas 

a gente sabe de algumas coisas. 

F. G.:  não, não, eu não assisto mesmo, porque tem gente que fala que não assiste novela porque 

tem vergonha de dizer que assiste, eu não assisto novela mesmo, mesmo, eu não suporto, acho 

uma perda de tempo terrível, então eu não lembro qual foi a última. 

PESQUISADOR: bom então eu vou eu fiz um vídeo de uma novela que chama Lado a Lado que 

é o meu objeto de estudo dentro da novela que foi feita foi passada de setembro de 2012 a março 

de 2013 mais ou menos, e ela era uma novela das 6, 6 ou 6 e meia, mas foi 6 horas naquela época 

era mais cedo, e ela falava sobre o Rio de Janeiro, capital do país, e era uma novela mais ou menos 

de época porque não era atual, mas era uma época bem recente, mas não tão antigas aquelas 

novelas “antigonas”, era a primeira década do século XX essa virada de século foi muito 

importante para o mundo inteiro e tal e ela mostrava um pouco da sociedade da época e quem 

narrava a história, a narrativa, eram os protagonistas eram protagonistas negros que contavam a 

sua história, que era a história dos recém libertos assim 15 anos então tem personagens que já 

nasceram livres e tem personagens que eram ex-escravos, então a história toda se passa no Rio de 

Janeiro daquela época da modernização do Pereira Passos, da derrubada dos cortiços no centro da 

cidade e a ida dos negros para o Morro da Providência, a revolta da vacina que se deu entre essa 

população. 

F. G.:  essa novela eles comentaram comigo. 

PESQUISADOR: os seus alunos? 

F. G.:  é, os da 7ª série que eles identificaram a revolta da vacina, eles falaram ‘ah tá passando 

uma novela sobre a revolta da vacina’. 

PESQUISADOR: e você estava dando essa matéria? 

F. G.:  eu estava dando na 7ª série. 

PESQUISADOR: eles contextualizaram bem legal, eles passaram pela revolta da vacina, revolta 

da chibata e tem um personagem que passa todos esses fatos que é o Zé Maria, eu tenho um 

resumozinho, o Zé Maria que é o Lázaro Ramos ele é um capoeirista, barbeiro e ele vai passar 

por todas as fases históricas e é o cara assim que dá voz. 

F. G.:  novelas assim eu gosto, só que passa num horário que eu não estou em casa. a vida inteira 

eu trabalhei a noite. mas eles comentaram sobre essa novela. 
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PESQUISADOR: eles assistiram? 

F. G.:  assistiram. 

PESQUISADOR: ai que bom, foi uma novela bacana, muito bem feita, muito bem produzida e 

com conteúdo também que passa pela história, eles tiveram um requinte com a história também 

muito bom. Esse daqui é o pai de uma das protagonistas, da nobreza, que é um médico senador 

político também, ele vai estar na revolta da vacina, ele vai entrar com os médicos pra vacinar no 

morro. Essa senhora é uma senhora que é como se fosse a matriarca da comunidade quando eles 

vão para o morro é na casa dela que se dá a roda de samba, ela joga búzios, ela faz a comida típica, 

ela vai ser a memória cultural do povo africano e dos escravos, muito da memória da escravidão 

daquele povo, então só pra você ter uma ideiazinha e aí eu passo pra gente... 

Explicação sobre a novela 

Apresentação vídeo editado de Lado a Lado  

F. G.:  eles estavam acompanhando a novela e o ano passado, 7ª série, e eu dizendo passando pela 

revolta da chibata e revolta da vacina, a revolta da vacina é que chamou a atenção deles e aí eles 

disseram ah professora eu tô assistindo na novela e tal que fala da revolta da vacina então foi 

legal. 

PESQUISADOR: então eles trouxeram isso pra sala de aula? 

F. G.:  trouxeram. Se tiver coisa boa eles trazem. 

PESQUISADOR: você trabalharia essa novela em sala de aula? Você acha que teria uma... 

F. G.:  seria importantíssimo. 

PESQUISADOR:  a partir do momento que a novela é um produto de maior audiência na televisão 

brasileira, ainda é, e que tem uma dimensão grande e é democrática, porque a TV aberta é 

democrática, então como você trabalharia isso? Se fosse até esse vídeo nas suas aulas você 

gostaria de trabalhar com isso? 

F. G.:  tranquilamente daria pra trabalhar sim, falar sobre o racismo, o governo 

PESQUISADOR: daria pra trabalhar, por exemplo, a questão histórica? 

F. G.:  a manipulação do governo em relação ao povo que não sabe ler, a importância de ter um 

lugar público onde o povo possa receber informações, por exemplo, lá a barbearia é um lugar que 

pra quem não sabe ler mas que está frequentando é um meio de você conseguir obter informações 

então tem um monte de coisas. 

PESQUISADOR: e sobre racismo você falaria sobre racismo, preconceito? 

F. G.:  claro, com certeza, eu trabalho... 

PESQUISADOR: você acha que ainda é um assunto importante pra ser debatido durante a aula? 

F. G.:  importantíssimo, o racismo não acabou, não acabou, você tem racismo na escola, tem 

racismo entre os professores, tem racismo no nosso prédio, no condomínio, não acabou, agora no 
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fim dessa eleição aí o Brasil mostrou a cara limpa, estava tudo resolvido, guardadinho, em 

segredo... 

PESQUISADOR: escondidinho. 

F. G.:  escondidinho, bastou uma oportunidade e muita gente mostrou a cara que é racista, que 

continua racista, que isso não acabou. 

PESQUISADOR: e entre os jovens? Você vê? O que você vê entre os jovens mantém, tá um 

pouco melhor. O que você vê? 

F. G.:  entre os jovens bem jovenzinhos, 12 ou 13 anos, eles estão encarando mais como um igual, 

por exemplo, um menininho homo eles não têm essa gozação, não tem nada, pra eles é natural, 

essa geração bem novinha eu sinto isso. 

PESQUISADOR: até 13 anos? 

F. G.:  é, já os meninos do ensino médio que tem seus 16, 17 e 18 anos eles ainda continuam 

racistas, preconceituosos. 

PESQUISADOR: de que tipo de preconceito, raça, gênero, religião? 

F. G.:  de gênero não. 

PESQUISADOR: gênero não? 

F. G.:  gênero eu sinto assim que eles não têm preconceito, eles têm preconceito, por exemplo, 

eles tratam a menina como menino em todos os termos, até pra bater, se eles brigam em sala de 

aula eles vão agredir como se estivessem agredindo um moleque e ela também. 

PESQUISADOR: homem e mulher não se diferenciam? 

F. G.:  não, agora racismo isso continua entre 17 e 18 anos eles são racistas sim. 

PESQUISADOR: racismo de raça mesmo? 

F. G.:  racista de cor, eu estou sempre falando, frisando gente não existe raça negra é raça humana, 

não existe isso, isso aí foi uma invenção do século XIX para justificar uma escravidão, foi 

construído esse racismo. Agora eles não os que tem 17, 18 e 19 anos eles continuam racistas, só 

não falam abertamente assim numa explosão de raiva porque a gente está sempre falando agora é 

lei, tá sempre enfatizando, agora é lei existe lei do racismo, então eles mas continua. 

PESQUISADOR: você acha que isso é um continuísmo dos adultos ou é deles mesmo, a nova 

geração também tem? Porque você diz que os de 13 você não vê tanto. Você acha que... 

F. G.:  os de 13 não. 

PESQUISADOR: ou eles vão se transformar nesses de 18? 

F. G.:  eu acho que não, os de 13 eles não vão se transformar não, eles são diferentes. 

PESQUISADOR: você acha que é uma nova geração? 

F. G.:  eles são diferentes. 

PESQUISADOR: por que? Você que lida com eles. 
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F. G.:  eu sinto assim nessa criançadinha de 12, 13 anos eles são por exemplo esse negócio de 

falar sobre o gay que ele escolheu ser gay e não sei o que a gente convive com essa criançadinha 

de 11 e 10 anos que tem lá, tá lá latente, ninguém escolhe, eles nascem assim, então pra eles que 

eu acho que como já eles estão lá já entraram nesse mundo que já mudou tudo, agora pode... 

PESQUISADOR: tá mais naturalizado? 

F. G.:  tá mais naturalizado, tem a lei que protege e não sei o que pra eles é natural, como é natural 

pra os jovens uma internet que pra gente é muito difícil e a gente fica patinando nisso daí, eles 

não. 

PESQUISADOR: a gente ainda tem que decodificar a linguagem. 

F. G.:  eles não, chega aqui eles vão, agora essa criançadinha é tudo natural, eles não tem essa 

coisa de gênero. 

PESQUISADOR: e o racismo entre eles? 

F. G.:  então, o racismo é uma coisa forte até entre eles. 

PESQUISADOR: os mais novos também? 

F. G.:  também, porque o Brasil não se livrou do racismo, o Brasil ele só encobriu o racismo, é 

diferente, nos Estados Unidos a história do racismo é completamente diferente do Brasil, lá é 

escancarado, lá é e acabou, aqui não aqui sempre encobriu, sempre encobriu que a história do 

Brasil não é uma história violenta, é violenta, sempre foi violenta, que o brasileiro é um homem 

cordial, não, cordial ao contrário né, o Sergio Buarque de Holanda fala, então pra eles pra essa 

criançadinha o relacionamento entre menininho homo ou menininha é normal, é natural pra eles, 

agora o racismo não houve esse combate ferrenho que a gente está vendo agora em relação a 

sexualidade não houve com o negro. 

PESQUISADOR: até hoje? 

F. G.:  até hoje. 

PESQUISADOR: acho você acha, por exemplo, que um material como esse nessa temática... 

F. G.:  meu Deus. 

PESQUISADOR: nessa novela, um diferencial que ela tem é que quem está narrando são os 

vencidos da história oficial, a história é contada sempre pelos vencedores, a história oficial, e 

nessa novela são eles que estão contando a história então quando o Zé Maria fala aquilo tudo 

sobre a revolta da chibata e a revolta da vacina que ele começou falando que injetavam a doença 

não eles querem exterminar todos os negros e pobres para o Rio de Janeiro virar uma Paris e no 

final ele vai dizer espera aí não é nada disso, a vacina não é nada disso que vocês estão pensando, 

eles estão fazendo isso, estão nos usando, a visão é dele, é ele que está falando e não o cara do 

jornal, o editor do jornal ele não é o protagonista, ele entra lá... 

F. G.:  quem está falando é o... 
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PESQUISADOR: é o Zé Maria, ou a tia Jurema falando sobre a cultura do negro não é uma pessoa 

explicando é ela dizendo sobre o que ela passou, então são os negros contando a história deles. 

Poderia trabalhar isso pra falar sobre o racismo? 

F. G.:  estudar história do ponto de vista dos vencidos. 

PESQUISADOR: exatamente, é a ótica dessa novela, você acha que como é que você trabalharia 

isso em sala? Seria um bom material? 

F. G.:  nossa excelente, excelente material. 

PESQUISADOR: porque tem a emancipação feminina é tema que foi falado foi muito retratado 

na novela, eu puxei a questão do negro a questão do negro no Brasil a partir do ponto de vista 

dessa novela e pensando exatamente nesse conflito que se tem de preconceito e de racismo num 

país miscigenado e tão cordial e etc., etc., quer dizer é um caldeirão que tem e a novela foi lá e 

contextualizou, contextualizar isso historicamente, mostrar lá no início do século passado como 

é que a coisa veio e andar até aqui. E nisso eu te deixo até uma outra questão: como é que você 

debateria a formação do Brasil que vivemos hoje utilizando as discussões dessa novela em sala 

de aula? 

F. G.:  como é que eu discutiria a formação do Brasil de hoje com a novela? Então a formação do 

Brasil foi uma formação construída e mentirosa, o que a gente aprendeu foi a história oficial, a 

primeira aula minha seria desconstruindo essa história oficial pra poder entrar com esse assunto 

senão, não vai dar se eu não desconstruir isso mostrando uma novela assim eles não vão entender 

que é o vencido que está contando a história, eles tem que entender que essa história que a gente 

tem é a história oficial, que é a história... 

PESQUISADOR: que é a história que você aplica na sua aula? 

F. G.:  é, qualquer livro didático é a história oficial, ali não entra... 

PESQUISADOR: e você conseguiria então unir as duas coisas com esse material? Você acharia 

interessante? 

F. G.:  sim, tranquilo, eu uso, eu sou muito vídeo, aula com vídeo, eu uso muito, eu sou uma das 

professoras que mais usa, eles tem até brigado comigo porque eu uso muito, eu passo sempre 

filmes pra eles, esse ano eles viram filmes sobre a segunda guerra mundial, como é que é o 

assunto, ditadura militar O que é Isso Companheiro, o ano em que meus pais saíram de férias, 

tudo isso eles viram comigo contextualizado porque eles tiveram uma aula antes. Então pra passar 

uma novela assim, pegar esse instrumento para uma aula pra eles primeiro eu teria que falar sobre 

a nossa história que foi uma história construída em cima de mentiras, o racismo no Brasil nunca 

foi enfrentado de frente. 

PESQUISADOR: você tem esse tema de racismo e preconceito nas suas aulas de história? 

F. G.:  se eu tenho? Nossa, direto, o nosso problema é esse, o problema do Brasil é esse. 
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PESQUISADOR: mas como é que você dá? Como é que você fala de racismo? Qual é a sua 

abordagem? 

F. G.:  eu não fico puxando o assunto, eu vou dando o conteúdo de história e quando chega na 

parte lá sobre o racismo, sobre a libertação dos escravos, toda a data de 1888, aquilo lá eu já 

desconstruo, uma coisa que eu uso é assim falar essa data aqui não foi assim o Brasil não deixou 

de ser um país escravocrata aqui assim acabou, não foi assim, houve um processo o Brasil tinha 

interesse em implantar a industrialização com a chegada dos produtos da Inglaterra, então eu vou 

dando, e aí não é mais interessante manter a escravidão... 

PESQUISADOR: foi o último país a libertar os escravos. 

F. G.:  foi o último país, não é porque alguém olha eles bonzinhos vamos libertar, não, houve um 

processo, entrou a Inglaterra com a vinda de Dom João VI, Dom João VI quando saiu fugido da 

França contraiu a nossa primeira dívida externa, então essa dívida externa não foi o PT, então 

minha aula é assim, vem aqui e eu falo o PT não é não foi ele que fez a dívida aliás ele pagou a 

dívida, então é a Inglaterra trazendo Dom João VI e toda a sua comitiva para o Brasil e tal disse 

não estou levando de graça, quero algo em troca, e o que era esse algo em troca a abertura dos 

portos. 

PESQUISADOR: ah tá, uma história bem mais interessante. 

F. G.:  a industrialização entrar no Brasil, expandir os mercados, aí vou falando, e aí com chegada 

do Dom João VI o Brasil a corte não podia conviver junto com o negro no mesmo espaço, foi aí 

que começou. 

PESQUISADOR: a novela ela preenche... 

F. G.:  ela mostrou isso, foi legal, tirar a primeira favela construída no Brasil foi com a chegada 

de Dom João VI, não pode ficar aqui vamos limpar e vamos jogar, eles não foram morar lá porque 

eles queriam eles escolheram, ninguém mora na favela porque escolhe, bandido não nasce 

bandido, tudo isso eu mostro, a história que eu venho ensinando é assim, depois que eu converso 

com eles e a gente lê vários textos que a gente lê e interpreta e tal aí eu trago eles pra sala de 

vídeo, eu passei pra eles esse ano O mordomo da Casa Branca, não sei se você já viu esse filme. 

PESQUISADOR: vi, vi. 

F. G.:  bárbaro, é muito bom. E assim sobre... 

PESQUISADOR: até porque essa história ela entra, ela começa numa época que não se fala muito 

é como você falou como se a escravidão fosse abolida em 13 de maio de 88 e como se a história 

acabasse ali dos negros, quer dizer muito se fala da escravidão, mas não pós escravidão, é como 

se as pessoas... 

F. G.:  eu sempre falo isso pra eles, só que aí um dia um belo dia acabou, teve que acabar, porque 

já tinham tentado lá acabar com o tráfico negreiro e o tráfico continuou e tal e aí pra esse quando 
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terminou e tal realmente acabou, acabou com todo o sistema por lei, mas continuou com toda a 

escravidão branca de pobre, negro, as empregadas domésticas trabalhando por aí. 

PESQUISADOR: a Isabel é. 

F. G.:  a Isabel é, então e continua até hoje, hoje tá menos, eu acho que no Brasil de uns 10 anos 

pra cá deu uma balançada. 

PESQUISADOR: deu uma balançada? 

F. G.:  oh como balançou, as patroas estão todas em polvorosa, empregada hoje não vai mais 

aceitar aquele tipo de vida que ela levava de morar num quartinho, dormir no emprego, então 

mudou, então eu falo que a escravidão acabou, aí acabou de fato, porque havia uma indenização 

do governo e pra receber essa indenização eles aí eles chutaram mesmo. 

PESQUISADOR: e aí as pessoas foram saindo para as metrópoles. 

F. G.:  e aí as pessoas pra onde elas foram? Os imigrantes chegando em massa no Brasil e 

ocupando as fazendas... 

PESQUISADOR: embranquecendo. 

F. G.:  como que elas vão voltar e voltar pra onde? Ir embora pra África? Atravessar todo pra 

outro continente? E o que fazer com essa população? Essa população foi jogada, jogada no morro, 

na rua, sem ter o que fazer, absolutamente nada pra fazer, e a fome continua, eles tem que se 

alimentar então começa a nascer o que a violência na rua, eu também, se eu estou com fome e não 

tenho onde morar, eu tinha e agora não tenho mais nada, não tenho o que comer, não tenho onde 

dormir, eu tinha, eu vou fazer o que? Eu também vou matar pra comer, então é isso, eu mostro 

bem a realidade mesmo pra eles. Eu estou tentando lembrar um filme que eu passei pra eles que 

foi assim bem eles ficaram bem chocados. Sabe essa coisa da ideologia de como o Estado pode 

manipular, mas ou eu posso manipular por bem ou por mal o filme A onda, você viu? 

PESQUISADOR: não, não conheço. 

F. G.:  tem que ver o filme A onda, é um professor de história que ele vem falando lá sobre o 

nazismo e tal e aos poucos ele vai imitando o Hitler e o povo cai, como agora, agora acabou de 

acontecer no Brasil, houve uma incitação ao ódio e agora o PSDB tá não, não, não sei o que, não 

era bem isso que a gente queria, mas houve uma incitação ao ódio, hoje mesmo acabei de ler o 

jornal lá em casa uma obra de arte lá do Niemeyer foi pichada Prestes, Luis Carlos Prestes, pela 

direita lá dizendo Comunista, então são obras a gente está vivendo um momento perigoso porque 

o Brasil ele vive uma história de mentira até hoje. Então passou essa novela ótimo Lado a Lado, 

aí depois eu vejo pelo jornal nas críticas aquele menino lá, aquele loiro lá, aquele ator que é diretor 

também que fez uma série lá de meninas negras dançando... 

PESQUISADOR: ah o Falabela. 

F. G.:  então faz um negócio desse e aí vem com esse lixo que ele lançou. 

PESQUISADOR: mas você viu? 
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F. G.:  não, não vi, não estou assistindo mas eu estou vendo comentário e é isso mesmo. 

PESQUISADOR: você está comparando um com o outro? 

F. G.:  é porque joga uma pérola dessa, aí dali a pouco vem um monte de lixarada que encobre a 

pérola, vem uma pérola dessa aí vai aproximando o carnaval vem a Globeleza na televisão sabe 

aí bota a negra dançando e fazendo tudo aquilo. 

PESQUISADOR: é um estereótipo. 

F. G.:  sim, mas entendeu põe uma branca, filha de gente entre aspas descente, que eles achando 

descente, põe uma branca. 

PESQUISADOR: aí você diz que a negra sambando é um estereótipo da sensualidade do 

carnaval? 

F. G.:  então é uma pérola, Lado a Lado realmente é uma pérola e nós temos excelentes atores, 

mas aí você pega uma pérola dessa e joga no chiqueiro, na lama. 

PESQUISADOR: bom, sim, mas os seus alunos viram? 

F. G.:  eles viram, ainda bem. 

PESQUISADOR: bom a ideia quando eu falo que a minha pesquisa é sobre os meios, sobre a 

mídia, e sobre educação, porque a mídia ela bombardeia, ela está dentro da casa da gente, o tempo 

inteiro a gente anda ouvindo rádio, tá em casa com a televisão ligada ou a internet, a gente se 

informa, se influencia para o bem ou para o mal, mas a mídia educa, a mídia está lá falando pra 

você e a minha ideia é perceber o que os professores acham disso, o que eles estão percebendo 

disso nos alunos, o que essa mídia está fazendo, o que ela está falando para o bem e o que ela está 

falando para o mal e o meu objeto é Lado a Lado porque foi uma novela muito bonita e que se 

prestou até servir de conteúdo pra aula, para discussão, ela é um folhetim com certeza ela tem 

todos os ingredientes de um folhetim novelesco, mas foi toda pautada na história do Brasil, na 

história, e pela primeira vez também, eu acho que pela primeira não sei, mas assim é uma coisa 

meio diferente uma minoria entre aspas porque não é minoria, mas falando dando voz a ela e 

colocando o problema dos negros como o problema protagonista da novela. Eles não são os 

empregados. 

F. G.:  mostra eles fazendo história. 

PESQUISADOR: eles fazendo história, é o povo fazendo história. 

F. G.:  como porque a Escrava Isaura por exemplo não era a história dos negros da escrava, a 

escrava Isaura 

PESQUISADOR: A Escrava Isaura, eu lembro. 

F. G.:  mostrava o fazendeiro, o homem dominando a mulher mesmo que fosse uma escrava 

branca ele estava lá dominando... 

PESQUISADOR: a escrava era branca.  

F. G.:  a escrava era branca. 
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PESQUISADOR: não era mulata porque ela deveria ser mulata porque branco com negro. 

F. G.:  devia, colocaram uma branca na tela, não tem nada a ver. 

PESQUISADOR: o enfoque é diferente? 

F. G.:  o enfoque é diferente, também agora é isso legal agora solta uma pérola dessa e depois 

vem um monte de lixo. O que eu acho é que assim solta uma pérola dessa e depois vem esse 

monte de lixo, o que eu acho é assim que deu uma clareada, mas aí vem uma avalanche meu Deus 

do céu, tem que ser bom mas tem que ser muito bom pra voltar pra lembrar nossa e aquela lá, pra 

voltar, pra lembrar, porque é pra apagar mesmo, a intenção é apagar coisa boa. 

PESQUISADOR: será? 

F. G.:  ah eu acho. Vem muita coisa ruim depois, nossa Senhora. 

PESQUISADOR: mas a intenção é pra apagar a coisa boa? 

F. G.:  apagar, apagar, opa tá pensando demais vamos dar uma entendeu. 

PESQUISADOR: ah tá, você acha isso da televisão em geral ou Globo? 

F. G.:  eu acho que é proposital. 

PESQUISADOR: proposital? 

F. G.:  proposital. 

PESQUISADOR: porque essa era uma novela que se prestava a uma certa reflexão não é? 

F. G.:  bastante. 

PESQUISADOR: você fica até surpresa com isso? Eu vi que você ficou surpresa. 

F. G.:  fiquei, fiquei mesmo, interessante né eles indo para o morro, indo para o morro, pra favela, 

a discussão da vacina que retratou o outro lado lá que era um mentira que estava incitando o povo 

a não aceitar. 

PESQUISADOR: usando na verdade, o povo tinha todo o direito de se revoltar entre aspas, mas 

é que eles já estavam saindo de uma violência enorme que eles tinham sido expulsos da casa deles 

então era tudo com muita violência, eles eram tratados com muita violência, inclusive quando 

eles estão no morro eles fecham o morro tipo assim vocês não vão entrar aqui, assim, aqui é a 

nossa casa, aqui vocês não entram eles tinham todo o direito de estarem revoltados porque eles 

não sabiam o que estava acontecendo e aproveitou-se e também se usou a oposição pra derrubar 

o governo ou pra ir contra o governo, eles mostram tudo isso inclusive mostram isso... 

F. G.:  podiam só ter mostrado a revolta sem dizer olha alguém tá por trás dizendo que o governo 

tá mais uma vez... 

PESQUISADOR: teve essa preocupação né. 

F. G.:  teve essa preocupação, muito bom, mas depois veio muita coisa, uma avalanche de 

besteirol que meu Deus do céu, nossa e é difícil de você resgatar aqui na escola. 

PESQUISADOR: você não tem nem como trabalhar esse tipo de coisa? 

F. G.:  eu trabalho, eu trabalho, tô sempre... 
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PESQUISADOR: mas com TV aberta? 

F. G.:  não, com TV aberta não porque a escola nem tem acesso. Eu trago muito vídeo porque a 

gente não tem internet aqui, a escola não tem, até pouco tempo nem internet tinha, agora é que tá 

aí, mas também ela cai o tempo inteiro, então eu trago uns vídeos, filme né. 

PESQUISADOR: não, mas eu digo você poderia trabalhar de n maneiras com a novela, não 

precisa necessariamente trazer para o colégio, você pode indicar, dizer o que aconteceu e usar 

como exemplo, enfim, a ideia é que a novela ela tem um alcance muito grande, como você falou 

para o bem e para o mal, mas a ideia é usar esse tipo que tem umas características que geram 

reflexão, temas que geram reflexão e que também podem ser usados de uma maneira fácil, sem 

internet, sem... 

F. G.:  não maravilha, isso aí dá tranquilo. 

PESQUISADOR: duas novelas depois dessa teve uma novela de época também, que retratou a 

década de 30, a imigração e os comunistas, mas não deu certo, a ideia do comunismo não... 

F. G.:  o comunismo é muito para o Brasil, eles têm um medo do comunismo que, meu Deus, 

nunca leram nada. 

PESQUISADOR: pois é, não deu certo, eles quiseram fazer, não sei se quiseram fazer 

exatamente... 

F. G.:  mas chegou a ir? 

PESQUISADOR: chegou, chegou, se chamou Jóia Rara, mas a década de 30 não pega. 

F. G.:  não pega porque a década de 30 é governo Getúlio Vargas, JK, é complicado de se colocar. 

PESQUISADOR: eles fizeram uma minissérie JK você viu? Eu não vi. 

F. G.:  é, mas é muito ruim, nossa Senhora deturparam toda a história. 

PESQUISADOR: o que é sempre um perigo também? 

F. G.:  é porque foram governos que foram tirados do poder literalmente, foram governos que o 

Jango, foram governos que realmente tentou fazer alguma coisa pelo Brasil pela essa população 

e eles são retirados, são bombardeados, Getúlio Vargas eu não defendo foi na década de 30 um 

ditador e tal, mas que fez muito pela classe trabalhadora e pelo Brasil, entendeu, então esse tipo 

já tentaram fazer e acho que não vai porque começa... 

PESQUISADOR: você acha que a grande mídia não consegue falar sobre esses assuntos? 

F. G.:  não, não. 

PESQUISADOR: por questões ideológicas? 

F. G.:  ideológicas. 

PESQUISADOR: então esbarram na ideologia do veículo? É mais por isso? Falta de interesse? 

F. G.:  agora a escravidão, na cabeça deles, é uma coisa que tá muito lá atrás, que ficou na cabeça 

deles na minha e na dessa elite não ficou ela está aqui latente... 

PESQUISADOR: ela continua? 
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F. G.:  a escravidão está correndo solta, o preconceito e o racismo no Brasil, o negócio da cota o 

Brasil provou que é racista e não quer nem saber, é contra a cota e contra isso, quem vai beneficiar 

o negro. 

PESQUISADOR: mas isso por parte da elite? 

F. G.:  não, por parte da elite, por parte da mídia que faz a cabeça que mexe com o povão de 

também não aceitar o negro. 

PESQUISADOR: mas como é que as pessoas negras ou miscigenadas, que é a grande maioria, 

como é que tem essa, eles também recebem essa influência, conseguem ser manipulados, ser 

contra cotas, serem racistas, você acha que eles também são racistas? Você acha que existe 

racismo também entre eles? 

F. G.:  eu acho, eu acho, eu tenho uma amiga negra que trabalhou comigo durante 30  anos na 

Caixa Econômica Federal, que eu trabalhei na Caixa Econômica Federal e me aposentei lá e tal, 

e essa é minha amiga negra, sempre sofreu racismo lá dentro da Caixa Econômica, e ela é contra 

cota, então ela é uma que chegou, chegou né teve oportunidade nesse mar de que conseguiu é 

filha única teve oportunidade o pai pagava os estudos, estudou e tal e tudo mais, prestou um 

concurso entrou na Caixa, eu e ela estamos na Caixa desde 79 e tal, mas ela é uma dentro, 

trabalhava nesse prédio aqui da Caixa lá na Paulista aquele prédio verdade lá grandão, eu trabalhei 

só na Paulista 15 anos lá naquele prédio e se tinha acho que uns 2 negros no prédio inteiro e não 

eram supervisor, gerente, de jeito nenhum, entrou como escriturário na Caixa Econômica e ficou 

como escriturário, ela também. 

PESQUISADOR: e você acha que isso continua? 

F. G.:  e como. 

PESQUISADOR: mesmo com toda a abertura... 

F. G.:  tem mais chance hoje eu acho que eles têm força de lutar porque existe uma lei entendeu, 

eles os negros, eu acho que eles têm força porque eles se sentem agora mais protegidos então eles 

vão à luta mesmo, sempre foram sem lei ou com lei sempre foram, nos nunca tivemos escravos 

negros bonzinhos e pacíficos no Brasil não, isso é mentira, a história não conta. 

PESQUISADOR: e os seus alunos o que você sente na sala de aula? Você sente disputa, racismo, 

preconceito? 

F. G.:  sente a gente fala do cabelo, de vez em quando eu vejo brincadeira assim esse cabelo seu 

aí e tal. É o que eu falei, o racismo é forte, a sexualidade eles estão nesse mundo então pra eles é 

normal, o racismo não. 

PESQUISADOR: você acha que o racismo é muito mais forte? 

F. G.:  ah nossa, fortíssimo. 

PESQUISADOR: é? 

F. G.:  vamos tomar um café? 
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PESQUISADOR: vamos. 

 

Escola Pública Consolação – disciplina: História e Geografia 

Prof. V. M. 

V. M.: Aí a televisão estava junto com a montoeira das coisas, no meio da bagunça, e eu estava 

ali trabalhando e ela junto porque fica desligada então não vai fazer diferença, e ela ali mas você 

não vai ver sua novela porque a televisão está lá. 

PESQUISADOR: mas você falou que a televisão fica numa outra sala? 

V. M.: fica, minha sala é grande né, que eu divido em dois ambientes e o espaço menor... 

PESQUISADOR: é da televisão? 

V. M.: é da televisão, e aí o espaço da varanda né maior, tem a sala de estar que eu recebo as 

pessoas e não tem televisão. 

PESQUISADOR: você não liga a televisão para receber as pessoas? 

V. M.: não, de jeito nenhum. 

PESQUISADOR: tem muita gente que liga, eu conheço muita gente que fica com a televisão 

ligada o dia inteiro, as pessoas chegam, saem, conversam e a televisão está sempre de pano de 

fundo. 

V. M.: até pra fazer companhia né... 

PESQUISADOR: até pra fazer companhia. 

V. M.: eu conheço gente, eu já vi isso e achei interessante que tem essa pergunta lá eu não sei o 

que eu respondi mas eu já ouvi alguém falar isso que liga a televisão pra ter a sensação de que 

tem gente em casa assim. 

PESQUISADOR: conheço, conheço gente que chega em casa e liga a televisão. 

V. M.: e tem outra pergunta lá se televisão é entretenimento... 

PESQUISADOR: sobre novela e jornal? 

V. M.: isso. 

PESQUISADOR:  se o jornal informa e também entretêm e se a novela entretêm e também 

informa? 

V. M.: isso. 

PESQUISADOR: se você concorda ou discorda. 

V. M.: isso tem essas duas questões que eu também achei interessante, pra mim telejornal pra 

algumas pessoas é entretenimento porque eles veem o que está ali, conforme o que está ali, então 

jornal ou novela ou filme ou seriado... 

PESQUISADOR: é a mesma coisa isso? 

V. M.: eu acredito que pra algumas pessoas seja a mesma coisa, eu acredito que seja a mesma 

coisa porque assiste só um canal, assiste qualquer coisa que estiver ali. 
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PESQUISADOR: você diz que as pessoas não prestam muita atenção ao que estão vendo? 

V. M.: eu acredito que não.  

V. M.: Que também eu não... 

PESQUISADOR: não lembra? 

V. M.: eu lembro, mas como eu estava respondendo em sala de aula aí depois eu concluo 

exatamente pra deixar onde estavam os livros se estavam lendo e o que. 

PESQUISADOR: tá ótimo. Então me diz uma coisa a sua televisão não fica no ponto central da 

sua casa? 

V. M.: não fica. 

PESQUISADOR: foi isso que você falou, mas você assiste televisão? Você gosta de televisão? 

V. M.: assisto, é assim realmente é uma questão de família na casa da minha mãe a televisão 

nunca foi o centro, na realidade no fim de semana, na sexta, no sábado e no domingo a televisão 

sempre esteve desligada em função da socialização, então nós dançávamos, cantávamos e 

conversamos muito na casa da minha mãe, com a minha mãe. 

PESQUISADOR: ah é? 

V. M.: com a minha mãe e o meu pai, então a televisão até hoje é secundária, lá em casa nós 

ignoramos quem liga a televisão, só pra você ter uma ideia recentemente uma irmã ficou uns dois 

anos na minha casa, na casa da minha mãe, que eu não moro com ela, e aí elas tinham o hábito de 

ligar a televisão de manhã... 

PESQUISADOR: sua irmã? 

V. M.: é, e os filhos.  

PESQUISADOR: fica todo mundo... 

V. M.: Jesus, não ficam assistindo televisão na rede Globo, o que pra nós é pior, então aquilo lá 

era uma invasão... 

PESQUISADOR: com os seus pais? 

V. M.: um desrespeito com a gente, com todo mundo, o dia inteiro aquela televisão ligada sei lá 

eu nos programas da rede Globo. Então pra gente aquilo era um absuR. F. o. Chegou gente de 

fora se a televisão está ligada imediatamente ela é desligada, a gente liga a TV pra ver telejornais... 

PESQUISADOR: era isso que eu ia perguntar , o que você gosta? 

V. M.: para ver os programas de esporte, o meu irmão, e para ver telejornais, quando tem uma 

novela boa, interessante, com uma boa temática como foi o Lado a Lado, eu gostei muito da 

novela que acabou aí que era tudo cor de rosa, tudo reciclado como chama, meu pezinho de 

feijão... 

PESQUISADOR: meu pedacinho de chão. Você assistiu esse? 

V. M.: claro, dentro da minha possibilidade de horário. Mas te uma temática infantil, aquela coisa 

fantasiosa em que até o vilão era divertido, eu gosto dos atores, todos eles excelentes, questões 
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sociais muito bem colocadas, inclusive a questão do povo negro tinha um rapaz lá que chamava 

Rodapé. 

PESQUISADOR: ah, o Roda. 

V. M.: é o Roda, é muito sutil, parece brincadeira, mas não é, ele se chamava Rodapé, você sabe 

o que é um Rodapé? O Roda que eles falavam com aquele sotaque do interior, eu gostava de todos 

os personagens, as questões sociais, a questão do trabalho infantil, da mão de obra estava posta 

lá, então a situação social do povo que era bem um foço social enorme... 

PESQUISADOR: entre o dono da terra e os funcionários? 

V. M.: isso. A corrupção lá na cidadezinha que eu esqueci como é que chama, logo que acaba eu 

já esqueço. 

PESQUISADOR: você diz o prefeito? 

V. M.: sim, a corrupção do prefeito, então todas essas questões, o forasteiro que era aquele que 

cantava, o cantor que o Antonio Fagundes era o imigrante mas ele queria que a filha casasse com 

o médico, então todas essas questões sociais, o menino negro que ninguém chama pra nada, num 

dos capítulos que eu assisti. 

PESQUISADOR: qual, o amigo... 

V. M.: o amigo lá, o gordinho. 

PESQUISADOR: ah, o gordinho. 

V. M.: porque tinha o Lepe, a menina lá que eu não lembro o nome, eu não lembro os nomes dos 

personagens... 

PESQUISADOR: o Lepe era Serelepe, ela eu não me lembro também, Pituca. 

V. M.: isso, Pituca, e aí tinha o menininho que também tinha um apelido... 

PESQUISADOR: sei, que era amigo deles que o pai trabalhava na fazenda, depois o pai morreu. 

V. M.: então tudo isso foi posto ali. 

PESQUISADOR: tinha alguma coisa de preconceito com o menino? Não lembro. 

V. M.: o Lepe tinha uma aceitação melhor lá na casa grande, era mandado bolo pra ele, tudo bem 

que o Lepe era um menino de rua, que não tinha família, então teoricamente ele era um menino 

de rua, sem nenhuma história, sem ninguém que o acolhesse a não ser lá a mãe do Zelão, me 

apaixonei pelo Zelão... 

PESQUISADOR: ele era muito bom. 

V. M.: excelente, excelente ator, ele era muito bom, porque as vezes não tem isso nas novelas, 

não tem uma pessoa que fica envolvida com o personagem a ponto de você não saber quem é 

aquele ator, porque eu não sabia quem era, depois eu li sobre ele, mas ele representou de uma 

maneira tao suave, tão intensa aquele personagem dele, porque ele era um turrão, grosso, sem 

estudo, mas ele ofuscou todo mundo, e todo mundo torcia pra que ele ficasse com a professora, 

porque ele conquistou a professora como o médico não fez, porque as vezes a gente não vê todos 
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os capítulos, mas um ou outro, eu via muita novela na época que tinha mil novelas, eu morava em 

casa, tinha novela até as 11 da noite, e se a novela eu consigo prever o que vai acontecer então 

não me interessa, porque aí eu consigo contar o que vai acontecer e depois você liga na novela e 

é aquilo mesmo, ela não a gente não sabia que caminho ia ter, o que ia acontecer, cada capítulo 

era um só, eu li tantas críticas em relação aquela novela e eu não entendi. 

PESQUISADOR: negativas? 

V. M.: é. 

PESQUISADOR: eu não sabia. Onde? 

V. M.: no jornal mesmo, e eu não entendi, mas não importa, é minha opinião e pra mim foi boa. 

PESQUISADOR: mas você vê telejornal... 

V. M.: eu vejo telejornal. 

PESQUISADOR: quais? 

V. M.: até coloquei na pesquisa, eu vejo o da Band, eu vejo o da Cultura, que a Cultura na minha 

casa pega muito ruim, o que é uma pena porque é o canal que eu mais vejo quando eu pego. Aí 

como eu vejo mais telejornais eu vejo o da Band, o da Cultura, o do SBT, o da Record e o da 

Globo. 

PESQUISADOR: sei você vai passando. E outros programas? 

V. M.: eu não tenho o hábito de ver televisão, não tenho o hábito, é tudo muito chato, muito chato, 

quando as vezes tem assim um filme, sabe esses programas com filme, Tela Quente, Cine no 

Record, Cine no SBT, um bom filme eu assisto. 

PESQUISADOR: e no caso da novela Pedacinho de Chão foi a última que você assistiu ou você 

assistiu outra depois? 

V. M.: eu assisti uns capítulos daquela que tinha o Félix, cujo nome eu não lembro mais... 

PESQUISADOR: Amor à Vida? 

V. M.: acredito que sim, a que tinha o Félix, que foi um show de interpretação, maravilhosa, ele 

foi fantástico. 

PESQUISADOR: ele ganhou a novela? 

V. M.: ele ganhou, ele e a Elisabete Savala, a Savala foi incrível com aquele hot dog, com aquele 

outro ator que ela contracenou que eu esqueci o nome... 

PESQUISADOR: sei, eu sei quem é. 

V. M.: eles fantásticos, eles assim fizeram a novela, foi maravilhoso, o casal ali que era 

protagonista nossa que horror... 

PESQUISADOR: eles eram fraquinhos. 

V. M.: nossa, eu esperava que aparecesse a Elisabete Savala e o Félix, maravilhoso. Então eu 

assisti essa, também assisti no horário das 6 aquela que tinha a questão dos judeus, de um ex-

nazista, antes, acho que a que seguiu a que veio na sequencia do... 
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PESQUISADOR: Flor do Caribe, com o Sergio Mamberti... 

V. M.: isso com o Mamberti, ele é maravilhoso, ele é fantástico e todo o elenco da novela assim 

trabalhou muito bem, a questão social que também ali estava, a questão da exploração da mão de 

obra que estava ali colocada, a questão do êxodo da mãe dos rapazes lá o rapaz que era o 

personagem que tinha problemas mentais, eu não lembro o nome, então eu gostei dessa que era a 

hora que eu chego da escola, chegava e daí eu descanso um pouquinho, então se tem alguma coisa 

boa pra ver, uma novelinha eu vejo enquanto eu descanso. 

PESQUISADOR: então você viu Pedacinho de Chão, Flor do Caribe, Amor à Vida... 

V. M.: Lado a Lado também assisti, eu fiquei uns 4 anos sem trabalhar a noite então eu assistia, 

mas sempre com essa temática, se é tudo muito chato sabe o que eu assisto? Chaves. 

PESQUISADOR: vai para o SBT? 

V. M.: sim. 

PESQUISADOR: Chaves sempre agrada. 

V. M.: sim, porque é tudo muito chato, a Cultura não pega então a única coisa que eu posso ver 

sem me irritar é o Chaves. Aí quando tem a Bela mais Feia que é a mesma coisa umas mil vezes, 

uma coisa assim  mais agua com açúcar que não acrescenta mas também não tira então eu vejo 

até realmente não aguentar e desligar. 

PESQUISADOR: me diz uma coisa dentro dessa sua programação de novela você acentuou muito 

o que você gostou dessas novelas e você é professora de história... 

V. M.: geografia, geografia e história nessa ordem. 

PESQUISADOR: mas aí você meio que viu também com um olhar de história e geografia, mais 

de humanas, você traria alguma coisa dessas telenovelas para a sala de aula? 

V. M.: eu levo. 

PESQUISADOR: visto que a TV aberta ela ainda é a mais consumida no país, todo mundo tem 

acesso e tal, você poderia aproveitar alguma coisa, as crianças comentam alguma coisa na aula? 

V. M.: quando tem alguma novela que todo mundo tá falando como essa que tá passando agora 

Império, eu sento pra ver, esporadicamente que seja, pra tentar chegar naquilo que as pessoas 

estão comentando pra inserir numa discussão, formular... 

PESQUISADOR: você se interessa por isso? 

V. M.: formular uma opinião... 

PESQUISADOR: eles estão falando alguma coisa sobre Império? 

V. M.: não, Império não tem nada de especial, ninguém nunca falou, nem vejo a questão, a novela, 

eu também coloquei isso lá na minha pesquisa a novela influencia muito os hábitos sociais. 

PESQUISADOR: você acha ? da sociedade? 

V. M.: principalmente nas camadas mais pobres, elas reproduzem, eu vejo isso principalmente 

nas vestimentas, é uma coisa simples, aquilo que está sendo vestido na televisão, o penteado que 
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está sendo feito lá nas novelas, o sapato que está sendo usado, o short que tá usando, ah Malhação, 

esqueci, eu gosto de assistir Malhação porque eu trabalho com adolescentes, e aí eu quero saber 

o que eles estão fazendo aí eu vejo a Malhação e depois eu se o que eu estou vendo aqui nas 

escolas tem a ver com aquela Malhação. 

PESQUISADOR: e tem? 

V. M.: tem, sobretudo na questão dos aparelhos eletrônicos, das roupas, das gírias, dos 

relacionamentos afetivos dos adolescentes, das crianças nem tanto. 

PESQUISADOR: você acha que eles absorvem o que vem da televisão é isso? 

V. M.: isso. 

PESQUISADOR: mas você acha que eles só reproduzem ou eles entendem, eles gostam, eles 

interagem? 

V. M.: eu não creio que tenha, eu não vou generalizar mas não que isso represente a realidade, 

que todos assim reproduzam sem pensar, acho que uma porção dos adolescentes tem uma visão 

crítica do que eles veem, até faz uma filtragem, mas a grande maioria eles reproduzem aquilo 

como se fosse normal, como se fosse moda, como fosse realmente uma sugestão de hábitos. 

PESQUISADOR:  você acha que o que eles veem lá os seduz e eles reproduzem? Você acha que 

não tem um pensamento sobre aquilo, sobre achar interessante e querer fazer igual por algum 

motivo ou é só 

V. M.: é só pra reproduzir pra dizer estou na moda, está aparecendo na televisão e eu também 

tenho, também sou, também faço, aí você vê o cabelo e você não entende porque é que tem o 

cabelo raspado do lado, um monte de gente de repente aparece com o cabelo raspado do lado aí 

você vê num desses programas você encontra um personagem, você não entende porque um 

monte de gente tá usando um shortinho meio rasgadinho aí você vê que nesses programas tem 

gente usando isso, não é uma coisa assim normal digamos na sociedade algumas vestimentas, 

alguns cortes de cabelo, alguns batons e aí você vê e começa e ver de onde é que eles estão vendo 

isso, o que está acontecendo. 

PESQUISADOR: você acha que a televisão dita moda é isso? 

V. M.: oh, tranquilo, na minha opinião sim, o que eles estão usando essas atrizes acho que tem os 

principais, os papeis principais, espera no Natal todo mundo vai estar usando o mesmo, a mesma 

cor, o mesmo modelo, então assim 10 pessoas com o mesmo modelo, e no réveillon idem, é que 

no réveillon eu nunca fico na cidade eu nunca vejo, mas no Natal que a gente fica numa coisa 

mais família... 

PESQUISADOR: você percebe isso? 

V. M.: claro, sossegado. E aí você percebe as aberrações, eu me lembro de uma novela, claro 

porque elas vivem nas academias e massagem então tem aqueles corpos esculturais e podem 

usar... 
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PESQUISADOR: o padrão né... 

V. M.: óbvio, enfim, ideal, maravilhoso, e aí eu me lembro que era uma roupa justa e cheia de 

pontas, e eu vi um monte de moças, garotas jovens, moças ainda, usando aquelas roupas assim e 

ficava horrível. Outra coisa pra dar um exemplo recente eu não sei qual era a personagem da 

Débora Secco que ela era mais pelada do que vestida e ela usava uns vestidinhos bem justinhos e 

bem curtinhos, eu cansava de ver as moças jovens na rua com esses vestidos indo trabalhar, mas 

é real e as vezes não combina. 

PESQUISADOR: você acha que é fora de contexto, fica fora de contexto? 

V. M.: é claro porque ali ela está trabalhando então o personagem dela pede aquele tipo de 

vestimenta, não sei em que momento que ela usava aqueles vestidos, não sei, eu não me lembro 

o personagem eu não me lembro qual foi a novela também, mas me chamou atenção, e aí a gente 

vê na rua. Assim como os homens todos saradíssimos, eu acho lindo, eu adoro, e aí você os 

homens lá na academia, eu estou fazendo academia por questão de saúde agora, todo mundo lá 

pra ficar super sarado, as vezes não dá mais jeito porque isso é o corpo da pessoa as vezes não é 

só academia é alimentação e estilo de vida. 

PESQUISADOR:  mas você acha que os homens também procuram ficar sarados também como 

uma influência de televisão, dos atores? 

V. M.: acredito, é só estética mesmo, eu vejo lá uma preocupação louca daquelas pessoas naquelas 

coisas super esquisitas e complicadas. 

PESQUISADOR: você diz que a televisão influencia, mas você coisas boas também nessa 

influencia? 

V. M.: eu até coloquei lá, eu vejo, uma das coisas boas que eu vejo dessa influência boa da 

televisão e que influencia as pessoas também positivamente é quando ela aborda as questões 

sociais mesmo, aí você traz a questão do deficiente físico, do deficiente mental, traz toda uma 

orientação sobre aquele tipo específico ou aquele outro, mostra o lado produtivo, humano e social 

de algumas pessoas que na sociedade, no cotidiano não eram nem consideradas, era um louco, 

um débil mental que não servia pra nada, e as novelas da Rede Globo, eu não vejo outras eu só 

vejo essas aí, elas trazem muito isso, isso eu acho muito positivo. 

PESQUISADOR: você acha positivo então o que a telenovela traz? 

V. M.: eu acho, assim como alguém que batalha muito pela vida e consegue vencer seus 

obstáculos, não um personagem que sofre a vida inteira pra no final ser feliz, geralmente são 

personagens secundários que trazem uma história boa, e isso marca o processo daquela telenovela, 

daquele tema, do tema que ela aborda, então isso eu acho que é muito importante, a questão de 

uma das novelas da TV Globo com a Vera Fischer até que a moça teve câncer, todo o apoio da 

família, a questão que tem por traz da aceitação, essas questões eu acho que são... 

PESQUISADOR: foi de medula óssea que teve uma campanha não foi? 
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V. M.: isso, que a Vera Fischer era a mãe e ela teve que engravidar de novo, então acho que isso 

traz pra sociedade essa discussão. 

PESQUISADOR: e essas coisas da telenovela você poderia trazer para a sala de aula? Você acha 

que seria um bom produto? 

V. M.: então eu hoje mesmo de manhã numa sala que a gente estava trabalhando a questão da 

população a gente estava fazendo uma crítica a mídia em relação a como independente das nossas 

escolhas políticas tudo que está se vivendo no pós eleição tem uma influência da mídia, e o que 

eu leio eu levo pra sala de aula e partilho com eles os jornais e o que eu ouço e vejo na televisão 

eu também levo pra eles e partilho na sala de aula então toda essa problemática em torno do 

nordestino a gente já discutiu na sala de aula, eu estou na rede social, eu estou naquele facebook 

mas eu vou pouquíssimo, então eu quero realmente ficar invisível, mas eu ouço porque eu tenho 

um círculo de amizade muito grande... 

PESQUISADOR: você fica observando as discussões? 

V. M.: tudo, todo mundo vem e traz um pouco, eu então conversei com eles sobre em todas as 

minhas salas de aula não pra moldar o pensamento, mas pra que eles tenham uma visão crítica, 

porque o que está ali no meu ponto de vista a gente não sabe quem trouxe, nem porque e nem 

qual o objetivo e aí começa uma discussão muitas vezes de coisas que não tem o menor sentido. 

PESQUISADOR: até sai do foco a discussão... 

V. M.: sai do foco, e começa uma xenofobia no Brasil, não pode, não tem duas culturas no Brasil, 

nos somos um povo único, uma única linguagem, aí vieram umas meninas mas a cultura do 

sudeste, tudo bem então caracterize pra mim a cultura do sudeste, então, né você está falando do 

que? Aí então enveredei por outros caminhos. 

PESQUISADOR: e aí então você trouxe uma discussão do facebook, uma discussão de jornal... 

V. M.: e é assim que eu trago a de novela quando eu vejo alguma coisa que representa que vai 

atingir o que eu chamo muito de a massa, o senso comum, eu uso muito esses dois termos, olha o 

senso comum diz isso, a massa vai reproduzir aquilo, então eu quero que você seja alguém que 

pense, não como eu mas pelo menos você estude mais, leia mais pra argumentar o seu ponto de 

vista não porque a televisão disse mas porque você acredita que seja o melhor, o mais correto, 

com argumentos, não pode ser porque eu vi na Rede Globo ou em qualquer outro canal, então eu 

levo sim, eu levo, eu vejo sim a televisão. Então na novela que tinha o Félix que abordou a questão 

do homossexual a gente conversou, discutiu sim em sala de aula como é que é isso... 

PESQUISADOR: tinha um casal homossexual que queria ter um filho e tinha o Félix que era... 

V. M.: reprimido pela família... 

PESQUISADOR: reprimido principalmente pelo pai, tinha a história do pai dele que era 

homofóbico, ele se sentia rejeitado pelo pai também... 

V. M.: então tinha toda essa situação aí que a gente precisa falar. 
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PESQUISADOR: e você usou a telenovela pra conversar sobre isso com os seus alunos? 

V. M.: sim, sim porque o homossexualismo o que é como diz o termo correto a orientação sexual 

e o que é moda, a pessoa não é obrigada a ser porque agora é moda, e existem pessoas que 

realmente terão afinidade maior com o sexo semelhante e isso não faz dela nem pior e nem melhor 

agora não é por isso que todo mundo tem que ser, e o que nos cabe é respeito, a nós cabe todo 

respeito a pessoa enquanto a sua orientação ou opção como queiram, então eu uso muito, muito. 

PESQUISADOR: o que mais? Você falou de Flor do Caribe que tinha a questão do nazismo... 

V. M.: isso, isso, Flor do Caribe com o nazismo, essa outra mais recente aí quando falou da 

questão negra no Brasil, então eu trago aí como é que os atores negros quais são os papéis que 

eles tem na televisão brasileira... 

PESQUISADOR: isso é muito interessante e importante... 

V. M.: sim, eu pergunto. Quando a gente abre uma revista quantos modelos negros e negras tem 

e por quê? e aí vem, é claro que a gente lê sobre, por que alguns aceitam e outros não? Por que 

tem que ser assim? O que se passa quando você os negros sempre com personagens subalternos? 

E mesmo na questão do Lado a Lado que você está pesquisando a novela ganhou um prêmio e 

quem foi buscar não foi o Lázaro Ramos e a Camila Pitanga, foi um outro casal. 

PESQUISADOR: não foram os atores eu acho que foi o menino lá o Edgar, e acho que foram os 

autores o Ximenes e a outra... 

V. M.: eu vi o casal, eu vi a menina a Laura e o Edgar, eram os quatro né, eram os quatro então 

porque não os quatro? Eles eram excelentes, eu assisti dentro da minha possibilidade de tempo, 

mas assisti essa novela mesmo assim, gostei como ela foi abordada, gostei da ação dos negros e 

isso não é trazido, na minha concepção o senso comum não consegue ver isso como positivo, 

aquela luta, falar da questão do preconceito, da discriminação de maneira aberta e positiva, na 

minha concepção eu acho que o senso comum não  absorve isso de maneira positiva, o povo, eu 

acho que não porque a gente não vê o povo discutindo isso, falando de... 

PESQUISADOR: você na sala de aula você diz que seus alunos viram, eles viram Lado a Lado, 

eles comentavam com você? 

V. M.: não, eu que levo e aí a gente sonda quem é que vê, na maioria das vezes eles assistem 

também 

PESQUISADOR: eles assistem novela? 

V. M.: assistem não assim de maneira corriqueira, mas assistem porque eles vão conversando e 

combinando entre si, aquilo que é interessante todo mundo acaba vendo um pouco. 

PESQUISADOR: mas aí você diz que geralmente você que leva as pautas pra sala e conversa 

com eles? 

V. M.: isso. 
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PESQUISADOR: e quando você falou de Lado a Lado como é que foi a discussão? A absorção 

pelos alunos? 

V. M.: na verdade assim eu não me lembro, eu não tenho registro de Lado a Lado. E por que eu 

não tenho? Porque eu estava na época, eu estava na diretoria de ensino então eu não tenho registro 

disso de conversar com os alunos, eu estava na diretoria de ensino, fiquei um ano e meio na centro 

oeste então eu conversava só com os meus colegas que são adultos como eu então não é a mesma 

coisa, tanto essa quanto aquela Flor do Caribe... 

PESQUISADOR: foi Flor do Caribe que substituiu Lado a Lado, foi logo depois... 

V. M.: isso, isso então nós conversávamos, e eu me lembro da fala da Glorinha que ela dizia que 

a vilã, a Constância, a vilã, ela reforçava a vilã naquela outra personagem negra que não gostava 

da Camila Pitanga... 

PESQUISADOR: a outra do morro que era muito invejosa? 

V. M.: isso, isso, isso, então ela enfatizava muito aquela moça, mas a Constância era a vilã, aquela 

lá era uma invejosa que queria ser o que a Laura, é Laura? 

PESQUISADOR: Isabel, é o nome da Princesa. 

V. M.: Isabel, conquistou, conseguiu, a garra que ela tinha, etc. 

PESQUISADOR:  porque também a Isabel ela trabalhava numa casa de uma senhora francesa, 

ela teve educação, ela falava francês, tinha boas maneiras porque a dona da casa ensinava ela, 

então ela era um pouquinho diferente dentro daquilo, então ela tinha uma inveja da outra ser 

refinada e boazinha, enfim era invejosa, era a vilã invejosa... 

V. M.: ela era a vilã invejosa, mas quem era a vilã mesmo era a Constança, mesmo, fabulosa, 

também trabalhou muito bem, ela foi fantástica até o final, eu assisti o último capítulo dessa 

novela, eu conversava muito com a Glorinha porque tinha algumas colegas que assistia a novela 

religiosamente, inclusive enquanto estavam na diretoria de ensino, mas é complicado de você as 

vezes se colocar com os adultos que estão engessado, mas com a Glorinha especificamente que é 

com quem eu tenho mais afinidade nesse sentido a gente ficava até as seis horas juntas e todo 

mundo saia quatro e meia ou cinco horas e nós íamos até as seis então depois das seis não tinha 

mais muito o que fazer então nós conversávamos, com as outras era esporadicamente porque 

durante o trabalho não tem muito como você falar de novela, e eu me lembro dessa fala da 

Glorinha e eu falei olha dá uma olhadinha na Constança, em quem é ela, no personagem dela. 

PESQUISADOR: mas a Glorinha falava o que? 

V. M.: que a pior era a invejosa, que ruim mesmo, pior de tudo era a invejosa, e eu falei Glorinha 

não é possível e a gente ficava conversando sobre o que uma fez e o que a outra fez, então vê olha 

a limitação inclusive da invejosa, ela faz o que a Constança manda... 

PESQUISADOR: em determinada hora ela fica a serviço de leva e traz... 
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V. M.: só, e de aprontar, então na realidade a mentora é a Constança, então ela passava as fofocas, 

a troco de migalhas, aí tinha um caso não sei com quem com o marido de alguém que também 

não queria nada com ela e isso era horrível pra ela. Pronto eu não estava na sala de aula. 

PESQUISADOR:   agora me diz uma coisa, o que você acha que os alunos assistem na televisão, 

os programas preferidos, o que eles comentam com você? 

V. M.: bom, assistem Malhação, eu sei que eles assistem Malhação, assistem seriados... 

PESQUISADOR: seriados tipo? 

V. M.: essas séries americanas, eu não assisto então não sei o nome de nenhuma. Nos canais 

fechados eles assistem muitos documentários...  

PESQUISADOR: assistem documentários? 

V. M.: assistem, Discovery Channel, esse daí e tem um outro, National Geographic... 

PESQUISADOR:      eles assistem National Geographic e Discovery? 

V. M.: eu sei porque isso eles trazem. 

PESQUISADOR: e falam sobre coisas de história e geografia? 

V. M.: isso, eles trazem porque eu não assisto, não sei, então quando a gente aboR. F. a na sala 

de aula, eles ah eu vi no documentário, então eles começam a trazer onde eles viram, onde eles 

viram então isso eles trazem, eu não tenho essa informação, eu não assisto, nunca assisti, não 

tenho TV paga na minha casa então não seio que é. 

PESQUISADOR: e o que mais eles assistem? 

V. M.: Malhação, esses seriados aí que eles ficam falando... 

PESQUISADOR: Os Simpsons e esse seriados americanos? 

V. M.: eles ficam falando mas eu não sei nada, eu nunca assisti esses seriados, que eles falam 

muito de seriado, muito, eu queria um dia ter esse canal pra mim assistir esse Discovery, esse 

Geographic lá e algum seriado pra me inserir porque quando eles começam a falar eu fico calada 

porque eu não sei do que eles estão falando, as novelas, essas que causam mais polêmica, eles 

trazem. 

PESQUISADOR: eles trouxeram alguma coisa do Felix, da novela? 

V. M.: isso porque eles trazem os trejeitos, eles trazem alguma frase que é de efeito e que está 

sendo muito repetida então eles trazem ali, a Malhação eu já falei, deixa eu ver que outra coisa 

que marcou que eles trazem, na realidade a gente tem uma conversa melhor, mais ampla com os 

meninos da ETEC, daqui não, eu tenho ensino médio e tenho mais com os pequenos do que com 

o ensino médio eu me sinto aqui, não porque o pessoal de lá eles estão nessas redes então eles 

fazem umas discussões um pouco mais críticas, mesmo que pra mim seja de senso comum, pra 

eles é muito crítico. 

PESQUISADOR: você dá aula na ETEC também? 

V. M.: eu dou aula na ETEC. 
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PESQUISADOR: mas pode falar da ETEC também... 

V. M.: eu estou falando praticamente da ETEC... 

PESQUISADOR: de todo mundo? 

V. M.: é, mas praticamente da ETEC porque os meninos do ensino médio daqui eles não 

conseguem conversar assim, eles só sabem falar de seriado, mas assim só de quem ficou com 

quem, eu sou a favor desse personagem ou daquele outro, dessas coisas que eu não sei falar porque 

eu não conheço. 

PESQUISADOR: e na ETEC? 

V. M.: na ETEC não. 

PESQUISADOR: eles tem mais senso crítico? 

V. M.: eles têm mais senso crítico, tem uma opinião formada, a gente discute, porque eles querem 

impor a opinião deles como correta e é muito legal. 

PESQUISADOR: é o pessoal de que ano? Quantos anos? 

V. M.: esse ano eu estou só com o 1º ano, mas geralmente eu tenho 1º, 2º e 3º ano. 

PESQUISADOR: então seria 16 anos assim? 

V. M.: 14 pra 15, eles entram muito novinhos, mas eles são muito bons, hoje teve um quebra pau 

na sala de aula por causa do ebola e a gente estava trazendo a questão da mídia, porque eu falo 

um pouco e lanço pra eles e a aula vai no caminho que eles traçam e não sei porque entramos na 

questão, ah sim, o senso comum que diz que todo mundo dos Estados Unidos é norte americano 

e não adianta eu faço uma crítica a mídia muito forte porque tudo que a mídia fala é lei e é muito 

complicado neste caso você dizer que todo mundo que nasce lá é estadunidense isso é 

teoricamente correto ser americano em detrimento ao resto da América que cada um é identificado 

com seu país. 

PESQUISADOR: você diz os imigrantes que compõe os Estados Unidos? 

V. M.: na realidade assim quem é americano? Só quem nasceu praticamente nos Estados Unidos, 

todo o resto do continente americano não é americano. 

PESQUISADOR: ah sim... 

V. M.: eu não tenho a mínima ideia e aí a gente estava conversando sobre isso, e aí eu dei o 

exemplo de que o ebola a mídia diz que é na África, não é na África. E aí um menino disse 

professora e o ebola na África, e eu disse de que África você está falando porque não é na África, 

sim porque a África é um continente, enquanto geografa eu não posso aceitar o que é a África? A 

África do Sul, o país? E aí um menino lá falou professora em relação a África não precisa 

especificar porque argumentou e eu falei então quando teve a incidência nos Estados Unidos lá 

foi dito no Estados Unidos e colocaram que era no Texas, no Arkansas, nas unidades federativas, 

porque lá foram quatro países do Oeste, você pode dizer do Noroeste pra ser mais preciso, e 
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quando eu digo da África eu estou dizendo que é todo o continente e não é, e aí virou discussão 

mesmo, aí um fala e o outro fala. 

PESQUISADOR: então na ETEC você consegue problematizar uma questão a partir deles 

mesmo? 

V. M.: isso, isso... 

PESQUISADOR: que maravilha. 

V. M.: a questão que nós estávamos analisando era população, a dinâmica demográfica então era 

população, então conceito de super povoamento que é dos países desenvolvidos e de super 

povoado que está relacionado a questão da pobreza, a gente vai caminhando do macro pra chegar 

no Brasil sempre e eles podem perguntar o que quiser a hora que quiserem, qualquer coisa, e eles 

trazem mesmo e lá a gente faz essa discussão. 

PESQUISADOR: e eles tem senso crítico quanto a mídia e quanto a televisão? 

V. M.: não. 

PESQUISADOR: ué, mas você disse que eles são tão críticos? 

V. M.: assim, depende, o que está no facebook a priori é a verdade, é uma discussão muito válida 

o que está no facebook isso eu fico sabendo através deles também, e o que os telejornais falam a 

priori é a verdade, eles não conseguem pensar diferente, primeiro que são muito pequenos são 

muito jovens de idade, segundo que o meio social onde eles estão reforçam aquilo, então a gente 

tem uma revista ali não tá comigo aqui, tá aqui na minha bolsa que é exatamente isso como é que 

se entende uma menina, eu levo pra sala as revistas e distribuo entre eles e a gente vai partilhando 

eu vou explicando e vou escrevendo e eles podem folhear as revistas e aí formam os grupinhos e 

vão discutindo e quando começa a discussão pra classe eles param e aí a gente vai discutindo e 

continuando. Eu estava conversando com uma menina especificamente sobre isso e mostrando 

uma matéria que um jornalista tá fazendo uma análise com classes sociais tão dispares jardins, 

mansões, com pessoas muito abastadas dos jardins em São Paulo votam como assalariados e 

moradores de periferia então aqui termina ficando comum o voto, mesmo que são de realidades 

tão distantes, e aí ele tece uma explicação excelente então eu estava mostrando pra ela olha essa 

matéria você não leu ainda, então eu estava mostrando pra ela, eu mostrei, eu sei que eles não tem 

porque quando você faz uma crítica ao que está na mídia normalmente é aceita com respostas 

mais duras... 

PESQUISADOR: eles não aceitam então criticar o que eles ouviram na televisão? 

V. M.: não, num primeiro momento não, quando começa a ser discutido aí eles começam a refletir 

e aí sim aí começa a discussão e aí eles começam a ver o que está por trás, alguns, dependendo 

da família, e aí trago o Luca aqui, o Pedro do 1ºD, onde a gente fez isso hoje, no 1ºA a gente tem 

o Natan e tem o Caio, tem a Helen e a Isabela, e aí eles começam a pensar, mas assim começam 
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a pensar, mas e isso e isso, mas sempre um ou outro tem ou como diz a mídia oficial, a mídia 

ocidental que é o que a gente vê... 

PESQUISADOR:  você acha interessante, por exemplo, trazer esses exemplos da mídia pra 

discutir com eles pra fazer com que eles reflitam? É interessante isso, você acha que tem espaço 

na sala de aula pra isso? 

V. M.: sim, sim, a sala de aula é isso, então quando o menino falou isso pra mim aí ele foi mais, 

um outro, professora não adianta explicar isso, isso é muito sério, olha o que ele falou, isso não 

adianta explicar do império e não sei o que as pessoas não vão entender tem gente aqui que mesmo 

se você falar os nomes dos países não vai entender o povo não vai entender, é bobagem, e aí todo 

mundo caiu em cima dele, e eu falei calma, volta, calma... 

PESQUISADOR: sem linchamento... 

V. M.: houve uma agressão, eles se agridem mutuamente, eu disse calma, vai pedir desculpa, 

ótimo, legal, por isso a escola é esse lugar, esse é o meu papel, a escola e a mídia tem o papel de 

educar, nem sempre ela faz isso... 

PESQUISADOR: interessante isso a conexão é isso como é que a mídia entra na sala de aula, a 

mídia está aí a mídia está em todos os espaços e a gente tá meio que mergulhado nela, e ela 

também vai fazer parte da educação, como é que se faz essa conversa entre a mídia e a educação 

numa telenovela, por exemplo? Você mesma falou várias coisas, tem coisas boas e coisas ruins 

numa telenovela, você mesma diz que só se interessa por algumas coisas e não exemplificou, não 

seria o caso de você trazer algumas telenovelas pra conversar com os seus alunos, você acha que 

eles assistem, acham interessante? 

V. M.: ah sim, com certeza, inclusive os pequenos aqui, os pequenos aqui são muito bons, muito 

bons... 

PESQUISADOR: o que você chama de pequenos? 

V. M.: é a 6ª série, eles são pequenos, eles tem 11 ou 12 anos, estão no fundamental II, eles são 

muito bons, é claro sempre guardando as proporções do acervo de conhecimentos de cada, não 

teria dificuldade nenhuma, na minha opinião tanto aqui quanto lá dependendo de como você 

prepara uma atividade com telenovela ou com outros programas etc. seria uma faria uma 

discussão excelente, excelente, é claro que os daqui da 6ª série que eu falo que são os pequenos 

eles vão processar de acordo com o universo deles ainda, com um pouco mais de dificuldade com 

mais perguntas do que reflexões, já os da ETEC não, os do 1º colegial eles farão reflexões porque 

há verdadeiros debates nessas classes mesmo, eu tenho duas classe que são excelentes, o 1ºA e o 

1ºD, eles são críticos então o que você leva, o que eles propõe, porque muitas dessas discussões 

são eles que trazem, no 1ºA a última foi a questão da religião, o que é religião, como é que se 

processa e se tem uma certa ou se não tem, e eu sei que o que eu digo pra eles não é lei porque 

eles tem uma opinião e eu reforço isso pra eles que você deve ter a sua opinião, em relação a 
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mídia o último capítulo que a gente estudou foi a questão da guerra na nova ordem mundial então 

eu reforcei pra eles que o que eu coloquei na lousa e a minha reflexão é na maior parte reprodução 

do autor que reproduz o que diz o Ocidente, a Europa e os Estados Unidos, ali não tem a opinião 

de quem está do outro lado... 

PESQUISADOR: então você deixa isso bem claro? 

V. M.: objetivamente. 

PESQUISADOR: que tem uma opinião ali incutida. 

V. M.: então alguém diz é o lado do vencedor, eles dizem é o lado do vencedor? É o lado do 

vencedor, então aí trago algumas situações recentes do conhecimento que eu tenho que não dá as 

vezes pra gente partilhar com eles e que mostram o outro lado. A questão mulçumana foi 

demonizada aqui no Brasil... 

PESQUISADOR: no mundo Ocidental? 

V. M.: isso no mundo Ocidental e então quando você faz uma explicação crítica chamando a 

atenção de que isso é a visão só de um lado da história. Aí um grupo falou professora ela é 

mulçumana e eu disse claro porque é que eu tenho que demonizar o mulçumano eu nunca ouvi a 

visão dele sobre isso, eu não sei o que ele acha de tudo isso. 

PESQUISADOR: e ela falou alguma coisa a menina que é mulçumana? 

V. M.: não, eles são mais calmos mesmo assim, ela não falou nada porque foram as colegas que 

falaram porque eu estava com a revista sobre guerra. 

PESQUISADOR: mas é uma turma diversificada mesmo assim? 

V. M.: sim, eu sei que eu tenho hindu, eu tenho pentecostais, eu tenho ateus, eu sei que eu tenho 

católicos, mas é uma turma que apesar de serem jovens etariamente muito novos 14 ou 15 anos 

eles são muito maduros que conseguem fazer uma discussão de um tema tão delicado sem criar 

animosidade entre eles. 

PESQUISADOR: me diz uma coisa e quanto a racismo você vê isso nas suas discussões ou 

mesmo racismo e preconceito? 

V. M.: assim de maneira objetiva nas salas uma ou outra, no 1ºC elas são mais preconceituosas, 

eu digo elas porque a maioria são mais meninas é uma classe que eles não são amigos entre si 

então tem os vários grupos, extremamente problemática essa classe, eu vejo isso no 1ºB que é 

uma classe só de meninos de mecatrônica, tinha uma menina que pediu transferência então 

imagina 39 adolescentes juntos então aí você assiste toda a sorte de manifestação de preconceitos, 

nós temos alunos com problemas de saúde então ele diz ah agora ele vai tomar um gardenal e aí 

alguém olha pra mim cara e diz não professora ele não tá brincando não é real ele toma gardenal, 

e aí tem e a gente dependendo da situação se é radical com o outro aceita ou se muito forte a gente 

intervém sempre no sentido de educar e de chamar a pessoa pra razão de que olha não cabe mais. 

PESQUISADOR: e preconceito de cor tem? 
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V. M.: sim, mas muito menos, muito menos e menos visível, nestas 4 classe com quem eu trabalho 

muito menos, muito menos, tanto que eu não vejo nenhum menino ou menina negro ser 

discriminado e não ter amigos, no 1ºA a gente tem só um menino negro de pele escura que é o 

Jose Luiz, Luiz Wanderlei, Luiz Wanderlei, mas ele tem um grupo de amigos, um grupo excelente 

tem 2 que são nordestinos, só que um parece mais, um que é chinês e ele. 

PESQUISADOR: ah então são as minorias que se juntaram? 

V. M.: então eles sentam juntos, entendeu? 

PESQUISADOR: é tipo unidos venceremos? 

V. M.: sim, sim, então eles sentam juntos, a equipe de trabalho é sempre eles, eles sentam juntos, 

se ajudam, é claro que no cotidiano deve ter isso, na minha aula eu não permito, eu não permito 

qualquer tipo de preconceito e disse para o menino que aquilo de falar que ebola na África não 

tem problema e que nos Estados Unidos tinha problema isso é preconceito e aí ele ficou mais 

colérico e pra ajudar um trouxe a questão do bolsa família. 

PESQUISADOR: aí pegou fogo... 

V. M.: aí foi uma maravilha, foi uma bagunça, uma bagunça no bom sentido porque aí eles falam, 

e eu digo pra eles que eu preciso que eles falem porque a gente só consegue fazer uma educação 

de qualidade quando as pessoas se colocam... 

PESQUISADOR: refletem, discutem... 

V. M.: e se colocam, expõe sua opinião, eu não tenho como falar se vocês ficam calados. 

PESQUISADOR: me chamou a atenção quando você falou da história ser contada pelos vencidos 

que você falou aí uma hora como é que foi? 

V. M.: que a história que a gente conta, a educação que a gente passa pra escola é a história dos 

vencedores, do Ocidente, eu digo do Ocidente. 

PESQUISADOR: você explicou e você até deixou muito claro que aquela era a história do 

Ocidente, e eles entenderam, eles até que disseram era dos vencedores, era um ponto de vista. 

Isso é muito interessante, eles tem essa noção? 

V. M.: eu procuro mostrar e digo que não é minha opinião eu estou apenas reproduzindo o que eu 

também aprendi, agora é claro que eu leio outras fontes, eu participo de outros grupos, o que me 

dá conhecimento que a escola na maioria das vezes e mesmo os colegas não tem, eu até entendo 

algumas posturas de colegas meus mas eles não tem porque a universidade no Brasil ela reproduz 

ainda um pensamento de meados do século XX, agora eu posso mudar, eu posso mudar, eu posso 

dizer pra ele isso aqui é a visão do Ocidente, estou falando da Europa e dos Estados Unidos, eu 

não posso de jeito nenhum criticar os mulçumanos, eu não sei quem são eles. 

PESQUISADOR: no fundo é um desconhecimento? 

V. M.: isso, e há você sabe tanto disso quanto eu, de fato uma estratégia de impedir que o que está 

acontecendo de fato chegue para os outros povos, a gente não sabe, como o assunto era guerra e 
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a gente pegou todas as guerras aí pós guerra fria, todos os conflitos, outra coisa que eu perguntou 

pra eles foi etnia, eu circulei etnia e perguntei pra eles o que era etnia e a primeira coisa que veio 

foi cor da pele e aí eu faço uma discussão sobre. Como que a gente vai discutir etnia na Europa? 

Me explique a segunda guerra mundial? Se tem um alemão, um suíço, um italiano e um francês 

tudo junto eles são de onde? Como é que você vai saber? Então não é, como é. 

PESQUISADOR: boa, muito boa. 

V. M.: eu fiz isso exatamente pra desconstruir, porque se eu chegar falando eles vão continuar 

reproduzindo uma coisa errada, então e o que é? E aí um fala e outro fala e aí eles pensam e eles 

pensam, e pode repetir aí fulano, pode repetir, repita aí porque não precisa eu falar fulano já disse. 

E porque eu frisei isso? Porque as questões das guerras na Europa são todas étnicas, só que 

ninguém diz que é étnica, mas quando chega na África é étnica porque são bárbaros, menos 

desenvolvidos, na África é etnia e na Europa não, e todas as guerras europeias são étnicas, 

inclusive as atuais, e eu digo pra eles isso que você falou que o meu objetivo é desconstruir o que 

o senso comum fala, o que é oficial, pra você pensar por você mesmo e quando a gente chega na 

África e na América Latina não tem mais preconceito, ninguém diz que é porque são bárbaros, 

porque eles já sabem que a mesma etnia de lá é a etnia daqui, só muda o título que é diferente, e 

aí também aproveito e passo algumas atividades de pedir pra que eles leiam no site pra que eles 

mesmos leiam e eles produzam o conhecimento deles então leiam alguns textos que eu passei pra 

eles, inclusive lá da África, das questões de fronteira e da democracia, e depois façam 

comentários. 

PESQUISADOR: comentem o texto. 

V. M.: comentem o texto porque é ele que tem que processar isso, eu busco trabalhar muito assim, 

se eu quero uma sociedade melhor eu acho que tem que ter seres pensantes. 

PESQUISADOR: é isso aí. Eu vou passar pra você agora um vídeo editado que eu fiz do Lado a 

Lado, e aí quando você falou da coisa da história contada pelos vencidos a novela teve essa 

proposta porque quem conta a história da novela são os atores improváveis de contar uma história 

que são os ex-escravos, então eles ali na história eles estão contando a história deles, teve até uma 

preocupação eu acho de não ter colocado nenhum dos atores históricos na novela, não apareceu 

o João Candido, foi só mencionado, Oswaldo Cruz,  nada disso, na verdade foram eles vivendo 

aquilo que estava acontecendo na cidade naquela época que foi uma época bem de grandes 

transformações e eles estavam contando a história deles e eles eram os vencidos... 

V. M.: isso. 

PESQUISADOR: e a história deles protagonizando uma narrativa no maior meio de comunicação 

no Brasil, na maior emissora, e tal com uma grande visibilidade, então eu achei interessante 

quando você falou do ponto de vista que é o ponto de vista menos provável e menos óbvio, essa 

novela ela falou desse ponto de vista, aí a gente vê e a gente comenta... 
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Apresentação vídeo editado de Lado a Lado 

PESQUISADOR: a minha preocupação quando eu fiz o vídeo e editei era pra quem não 

conhecesse entender, mas o ponto quem não viu a novela eu contava a história, por isso eu tenho 

até as personagens aqui, e também pra dar uma dimensão da história com começo, meio e fim da 

história, então é a história do Brasil, depois fala sobre preconceito e sobre a cultura e ainda tinha 

a questão da emancipação feminina no Brasil que foi uma coisa bem forte... 

V. M.: e aqui no final quando o artigo da Laura que é o premiado e ela não pode receber que ela 

usa um pseudônimo e aí quando... 

PESQUISADOR: no finalzinho da novela? 

V. M.: isso, no finalzinho da novela que aí quando o outro descobre que é ela e não ele também 

causa todo um problema no casamento, na relação deles porque era ele que ia receber e não ela... 

PESQUISADOR: até que ele abre mão do prêmio e entrega para o verdadeiro dono do prêmio 

que é ela. 

V. M.: e aí causa toda uma situação constrangedora porque é impossível uma mulher escrever tão 

bem, então eu gostei também dessa questão que está ali posta, o sincretismo, a religiosidade, a 

cultura, a mistura de raças quando nasce o menino Josias que ele vem bem misturado mesmo. 

PESQUISADOR: tem aí também a história do preconceito? 

V. M.: também porque a avó quer o menino porque gosta como avó, mas não aceita porque ele é 

negro, então ele como seu neto para a sociedade, então pra ela é inaceitável ter um neto negro, 

então tem também o teatro de revista, a prostituição, então traz bastante questões sociais daquele 

momento no Brasil, dos conflitos mesmo internos, toda aquela postura de perfeição, das pessoas 

sem macula, de uma sociedade de uma família perfeita quando na realidade é uma família 

esfacelada, que ela trai o marido, ela é... 

PESQUISADOR: o tempo inteiro, ela é manipuladora... 

V. M.: ela é manipuladora, então tudo o que ela prega de moral e bons costumes ela mesma não 

pratica. 

PESQUISADOR: e me diga um coisa, o que você trabalharia com os seus alunos? Você 

trabalharia essa novela com eles? 

V. M.: sim, trabalharia, 

PESQUISADOR: como você abordaria, por exemplo, essa questão de preconceito e racismo com 

essa novela com eles? 

V. M.: por exemplo, pegando a questão do Josias, a própria Camila Pitanga, como agora num 

momento como esse que a gente vive de quase dia da Consciência Negra... 

PESQUISADOR: nossa, é verdade. 

V. M.: volta toda uma questão do porque um dia da consciência negra, então tem que ter o dia do 

branco, do japonês e não sei o que e trazer isso pra questão do negro no Brasil. 
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PESQUISADOR: daria pra pegar essa discussão que é feita do que traz a novela para uma 

discussão do dia atual do Brasil, usando isso para o jovem? 

V. M.: esse assunto é atual, inclusive a fala a última fala do Lázaro Ramos ela não é de um século 

atrás, ela é atualíssima, está na pauta do dia então eu retratei que o menino explicou porque dizer 

África era o suficiente, mas ele ficou colérico quando eu disse que era preconceito, é que eu não 

ligo, eu acho muito interessante, mas ele ficou colérico, não tem problema dizer África, não tem 

problema nenhum, agora dizer Estados Unidos tem problema, dizer África não. Isso tudo que o 

Lázaro sobretudo as falas dele e da Isabel que são falas críticas que retoma a história do negro no 

Brasil, a história da sociedade negra no Brasil, tudo isso está na pauta do dia quando a gente 

quando esses assuntos vem para a sala de aula ainda é imbuída de muito preconceito entre negros 

e brancos, o negro no Brasil nunca se assume como negro, por isso o dia da consciência negra, 

ser negro não é condição de cor de pele, eu conheço um monte de negros nórdicos, e aí como eu 

sou muito crítica eu acabei de dar uma aula sobre isso a questão da América Latina, os Anglo 

Saxões e os Latinos eu disse aqui para os meus de sétima série não adianta você querer ser ariano 

porque geneticamente não seremos nunca... 

PESQUISADOR: com certeza. 

V. M.: e eu estou pontuando aqui essa parte da história essa geopolítica do momento de formação 

aí do continente europeu, americano, exatamente quando vocês quando no ensino médio tem 

alguns colegas que insistem em ser na nazista é no mínimo desconhecimento, no mínimo 

ignorância, eu digo ignorância no sentido de ignorar... 

PESQUISADOR: ignorar a história? 

V. M.: isso, aí eu falo dos mouros da península ibérica que vem ali do que a gente chama de 

Oriente Médio, ali Ásia, então é bobagem o que vem para o Brasil é uma cultura mestiça, e não é 

um povo puro, é um povo mestiço, então por isso a mistura no Brasil, porque o português já estava 

acostumado com a mistura, então eu pontuo muito essa questão assim e vou apontando porque 

não, a história essa aí. 

PESQUISADOR: a história pode ajudar o povo a discutir? 

V. M.: com certeza... 

PESQUISADOR: o preconceito, voltar a história, rever a história... 

V. M.: é Eliana né? 

PESQUISADOR: Rosana. 

V. M.: então Rosana, qual é o nosso problema? Do meu ponto de vista eu digo isso também em 

sala de aula o problema é que primeiro a universidade mesmo com a lei 10639 não tem ainda esta 

lei sendo estudada como devia, nas universidades que tem quem ministra essas aulas são 

professores brancos, brancos formação clássica então não vai fazer as discussões que são 

necessárias. 
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PESQUISADOR: isso você está falando referente a o que? 

V. M.: a lei 10639. Conhece? 

PESQUISADOR: de estudar a cultura africana? 

V. M.: afro, africana e afro-brasileira. E primeiro, e segundo como o preconceito é típico no 

brasileiro, um colega meu que não tenha consciência do valor da cultura negra ele nunca vai fazer 

uma discussão dessa em sala de aula, nunca, sobretudo se ele for mestiço, se ele não for branco, 

se na família dele tiver negro e se ele for racista, racismo a brasileira, então não vai. 

PESQUISADOR: e você acha que um programa como esse, é como você falou eles são muito 

novos, eles não tem senso crítico formado daí a importância do professor crítico pra fazer essa 

leitura e a mídia está aí jogando um monte de coisas pra eles. Um programa como esse não seria 

um canal também interessante pra discutir história do Brasil, racismo e entre outras coisas também 

a formação do Brasil de hoje? Dá pra falar da formação do Brasil pensando num programa como 

esse, trazendo essas discussões do que o Brasil é hoje a partir do que aconteceu e de toda essa 

história? 

V. M.: com certeza, com certeza, na realidade então de repente qualquer uma das falas do Lázaro 

Ramos ou dela ao longo de toda a novela, o diálogo com o outro casal lá que eles sempre tinham 

até quando eles tem dúvidas, o casal branco... 

PESQUISADOR: a Laura e o Edgar. 

V. M.: isso, a Laura e o Edgar eles discutiam muito as questões ligadas ao povo... 

PESQUISADOR: eles eram mais liberais a Laura e o Edgar, inclusive o Edgar também era um 

cara liberal. 

V. M.: liberal, cabeça aberta, inclusive porque eles não entendiam eles ouviam eles partilhavam 

conhecimento, a novela tem muitos momentos em que serve pra gente fazer essa recuperação com 

certeza assim, sempre nenhuma sombra de dúvida, pra isso mesmo, pra história, o papel do negro, 

a gente, quando eu digo a gente eu falo porque eu também aprendi que o negro foi subserviente, 

que ele aceitou a escravidão, que ele nunca fez nada, os livros didáticos trazem isso, eu quando 

escolho um livro didático a primeira coisa que eu faço é verificar se traz uma releitura da questão 

Brasil e África, do tráfico, e do negro no Brasil, dependo de como os autores aboR. F. am eu não 

quero aquele livro, porque eu não consigo falar tudo para o meu aluno mas eu posso fazê-lo ler e 

pensar, então mesmo que ele não modifique ele vai ter contato e vai ter acesso a uma missão que 

não lhe é permitida então eu tenho certeza que sim qualquer uma dessas falas, dos diálogos que 

tem ali não é com esses personagens e também com a Constança, porque a Constança a fala dela 

retrata o que nós vivemos então pega uma fala dela e trazer pra realidade é você estar vendo... 

PESQUISADOR: então você acha que a Constança é atual? 

V. M.: com certeza, com certeza, a questão do rolezinho e tudo aquilo que foi dito dos meninos 

que fazem o rolezinho era uma Constância falando, era uma Constança falando... 
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PESQUISADOR: boa. 

V. M.: é óbvio, só que essa Constância ali era da classe abastada ali na novela certo? 

PESQUISADOR: isso ela era da elite. 

V. M.: isso, da elite mesmo, e hoje nós gente pobre que repete isso, que tem seu vizinho no 

rolezinho, de uma periferia qualquer aqui na periferia do Estado de São Paulo, longe aqui, 

assalariado, quando eu digo assalariado eu estou dizendo salário mínimo, e que posa como 

Constança por isso agora está de maneira tal arraigada na mentalidade do povo brasileiro que é 

complicado você fazer uma discussão. 

PESQUISADOR: mas é necessária né? 

V. M.: ela é fundamental, até para que as futuras gerações não aceitem determinado tipo de 

situação. 

PESQUISADOR: e você acha que os jovens hoje estão mais livres de preconceito, você acha que 

houve alguma evolução quanto isso de preconceito, racismo, tolerância? 

V. M.: o que eu vejo, o que eu tenho consciência e tenho certeza é que hoje as crianças e os jovens 

negros não são mais subservientes, cada vez mais eles estão chegando aqui conscientes de sua 

negritude, não estou dizendo que eles sejam gritante negro, mas eles... 

PESQUISADOR: mas são os mais jovens... 

V. M.: se amam mais primeiro assim, se assumem mais como sendo mais negros, não admitem 

mais ser discriminados por ninguém. 

PESQUISADOR: é o discurso do Zé Maria, do Lázaro Ramos, que diz nunca abaixe a cabeça? 

V. M.: isso, a criança e jovens hoje não aceitam ser discriminados, e inclusive se são 

discriminados e se são levados a diretoria ou a coordenação eles trazem isso de maneira muito 

crítica. Aconteceu algo aqui ontem que não tem nada a ver com isso mas tem a ver, tem o Saresp 

e uma classe não fez o Saresp, não avisaram a eles uma classe de 6ª série, 7º ano, aí eu cheguei lá 

e estava todo mundo frustradíssimo... 

PESQUISADOR: eles não puderam fazer a prova? 

V. M.: eu não vou poder adentrar neste assunto propriamente disso porque eu não sei qual é o 

motivo, e aí eu vim aqui e chamei a diretora porque precisava de alguém ir lá falar com eles... se 

você puder desligar... 

PESQUISADOR: claro. 

Pausa 

V. M.: eu sei já fiz isso, e assim então o menino ou a menina negra hoje jovem no Brasil eu fico 

encantadíssima quando eu chego, por exemplo, eu dou aula na ETEC desde 2008, e dou aula no 

Tatuapé, no Luter King, em 2008 quando eu entrava naquela escola eu tinha um perfil de alunos, 

hoje eu tenho o Brasil em sala de aula, eu tenho meninos e meninas com o cabelo black, com 

cabelo pixaim mesmo, não é crespo é pixaim mesmo, como na década de 70 que tinha os black 
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powers com roupas estilizadas, arrumados, bonitos, negros, não admitem nenhum tipo de 

comentários racistas. 

PESQUISADOR: e entre o restante da turma você sente preconceito? Você acha que de maneira 

geral já teve alguma evolução quanto a tolerância, quanto a diminuição... 

V. M.: aí é que está coisa, antes os meninos e meninas jovens, homem e mulher negros ficavam 

calados diante dos comentários racistas e discriminatórios. 

PESQUISADOR: hoje em dia eles rebatem? 

V. M.: hoje em dia ninguém mais pode fazer porque quem está ali não aceita. 

PESQUISADOR: mudou a postura? 

V. M.: mudou. 

PESQUISADOR: e mudando a postura você muda o diálogo né? 

V. M.: é isso que eu estou dizendo, hoje o menino e a menina jovem negro está se assumindo 

enquanto tal, tem essa consciência crítica inclusive em relação as coisas da África porque os 

meninos negros dessa classe do 1º ano da manhã eles se colocam, eles se colocam, eles não ficam 

calado e nem abaixam a cabeça, eles se colocam... 

PESQUISADOR: interessante, que bom. 

V. M.: eles se colocam e aí é legal porque eles sabem que vão ter eco, eles sabem que eu vou falar 

mesmo que eu não me coloque a favor ou contra mas eu vou levar ao pensamento crítico, o que 

eu vou perguntar o que eu vou devolver pra sala é sempre no sentido de reflexão, eu sempre 

devolvo com alguns elementos, com alguns aspectos que as pessoas não veem ou não valorizam. 

PESQUISADOR: você está falando de África, até pra responder estreou segunda-feira uma 

novela africana na TVE, não TV Brasil, canal 4... 

V. M.: mas isso é canal pago não? 

PESQUISADOR: não, é estatal, é a TV Cultura que passa no país inteiro, e aí é uma novela 

Angolana... 

V. M.: Angolana? Aí que ótimo, que maravilha. 

PESQUISADOR:  eu vi ontem, é porque é 11 horas da noite, um pouco tarde, e tem um branco 

que é um italiano, é um rapaz que faz o papel de um italiano sócio de um não sei o que de eventos 

e tal, todos são negros, muito bem feito, a estética, falado em português de Portugal, que também 

não é bem de Portugal é mais parecido com o nosso, dá mais pra entender que as vezes português 

de Portugal não dá pra entender nada, muito interessante, 11 horas na TV Brasil. 

V. M.: vou ver se consigo pegar lá em casa. 

PESQUISADOR:  de Angola. É uma proposta é uma coisa diferente as vezes eles falam alguma 

coisa e tem um VTzinho explicando o que é, as vezes um termo que a gente não usa e eles 

colocam, é interessante, só que é tarde, mas quando eu puder eu vou assistir. 

V. M.: foi bom você me dizer isso que assim eu levo pra eles. 
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PESQUISADOR: são novas realidades entendeu. 

V. M.: que a gente não está acostumado. 

PESQUISADOR: e aí mostra a elite, é o folhetim que o Brasil exporta muito novela para o mundo 

de língua portuguesa então você vê a influência, então é as pessoas querendo ascender, os 

trabalhadores que são sérios, honestos, mas tem sempre aquela invejosa tipo Berenice, tem aquela 

que quer dar o golpe do baú, tem a elite, como pensa a elite, aí você vê que você vai não é tudo 

igual, mas são reflexos sabe, eu gostei, muito bom. 

V. M.: agora você falando eu me lembrei de um programa que eu vejo esporadicamente, é muito 

esporadicamente, mas que são todos de negros, acho que e no SBT, um primo endoidecido, com 

o Will Smith, Eu a Patroa e as crianças... 

PESQUISADOR: o Will Smith é muito engraçado, ele é muito louco, Um Louco no Pedaço. Um 

Maluco no Pedaço, meu filho adorava. 

V. M.: isso, esse aí, mas também é aquela coisa água com açúcar.  

PESQUISADOR:  mas também ele é muito rico, a família é muito rica, o cara é juiz ou advogado, 

alguma coisa assim. 

V. M.: e são todos negros. 

PESQUISADOR:  são todos negros. 

V. M.: eu sinto necessidade, as vezes me incomoda. 

PESQUISADOR:   porque lá nos Estados Unidos você segrega né, então você tem programas que 

o núcleo todo é negro. 

V. M.: de maneira muito tranquila. 

PESQUISADOR:  porque o enfoque é diferente. 

V. M.: muito tranquila, ah mas é igual, não é não, nos Estados Unidos racismo é normal, é 

diferente, você não gosta de negro não tem problema você não gostar de negro, ou você ser branco 

e não gostar de negro, aqui se você falar que você é negro e não gosta de branco você é racista, 

porque o racismo tem que ser sempre do branco para com o negro, o negro pode ser racista, agora 

o negro aqui é racista com o negro não sei como consegue mas é então é muito complicado e a 

gente entra na questão da consciência de ser negro ou negra que no Brasil a gente não tem, não 

foi ensinado, até por uma questão histórica do embranquecimento essa questão de ser pardo não 

existe, até uma coisa que eu trabalho, não existe uma etnia parda, não existe isso em lugar nenhum, 

ou você é negro ou você é branco. 

PESQUISADOR: pois é mas no IBGE você tem um... 

V. M.: existe um leque. 

PESQUISADOR: a matiz de cores que eles pegam porque as pessoas é que se auto classificam é 

engraçadíssimo, tem moreninho, moreno claro, marrom bombom e por aí vai 
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V. M.: eu digo em sala de aula no Brasil você pode ser o que você quiser diferente agora quando 

você chega na Europa ou nos Estados Unidos eles olham seu passaporte e você é latino, você não 

é branco, eu tenho n casos de brancos na Europa que ficam horrorizados quando dizem que eles 

não são brancos porque é herança genética e dependendo de onde você nasceu você não vai ser 

branco nunca na Europa eu tenho amigos filhos de italianos descendentes de italianos quem é só 

filho nascido aqui é italiano dependendo de onde mora são chamados brasileiros. 

PESQUISADOR: como assim nascido aqui? 

V. M.: eu tenho muitos amigos aqui... 

PESQUISADOR: porque quando é filho de italiano mas nasceu no Brasil ainda é italiano? 

V. M.: eles chamam de brasileiros lá na Itália, eles chamam de brasileiros na Itália. 

PESQUISADOR:      mas eles são, aqui que as pessoas se acham especiais e querem ser italianos... 

V. M.: querem ser italianos, alemães, mas não são, são brasileiros, fazem questão de chamar de 

brasileiros. 

PESQUISADOR: e são de fato. 

V. M.: de fato e de direito, está no passaporte. Então aí eu trago muito essas questões que no 

Brasil num momento como esse você pode ser o que você quiser, eu tenho um amigo que o apelido 

dele é Tiziu, com a pele muito negra e que se diz moreninho e pode até dizer que é branco, pode 

dizer até que é branco ué, pode, no Brasil pode. 

PESQUISADOR: tem a história lá que exterior tem que tomar cuidado com passaporte brasileiro 

porque brasileiro pode ser qualquer coisa, então o passaporte porque se diz que é brasileiro o cara 

pode colocar asiático, um moreno, um branco, um esquimó... 

V. M.: pode que não tem problema. 

PESQUISADOR:  que não tem problema, que passa por brasileiro, que passaporte brasileiro é 

bem visto pra roubar e falsificar. 

V. M.: os temas da novela eles são todos bem vindos e pertinentes, atualíssimos hoje em qualquer 

meio social no Brasil, em qualquer sala de aula, em qualquer sala de aula, a gente precisa... 

PESQUISADOR:  eu queria saber essa coisa da mídia que a mídia se integra na sala de aula que 

a gente sabe que está dentro da cabeça de todo mundo mas como é que se ela entra também dentro 

da sala de aula espontaneamente, aí você diz que os próprios alunos as vezes falam dos programas. 

V. M.: ela está na escola, a mídia está na escola. O que a mídia fala, o que a mídia divulga vem 

pra sala de aula, vem pra sala de aula, é claro que você tem que ter esse olhar crítico pra entender 

o que você vê, muitas vezes eu fui ver novela pra entender o que eu estou vendo, a Malhação eu 

vejo pra entender porque as meninas estão usando aquela roupa, quando eu vejo as meninas muito 

estranhas porque são meninas são mulheres como eu é que eu vou lá na Malhação, porque os 

meninos estão vindo pra escola de bermuda e com chinelo diferente, na Malhação tem aquilo. De 

verdade a mídia está na escola, é claro que você pode não conseguir ver isso, mas ela está. 
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PESQUISADOR:  é o que eu acredito também. 

V. M.: está, está, e esse assunto ele é extremamente pertinente, toda a novela, não só os 

personagens que são fantásticos, eu imaginei isso que mais pessoas contribuíram com as falas dos 

personagens porque é uma novela extremamente crítica, e são poucas as novelas críticas em 

relação a questão negra, crítica, atual, pertinente, verdadeira, pela primeira eu vi uma novela no 

Brasil em que a questão negra foi trazida o mais próximo possível da realidade, não de um povo 

submisso, calado, sem ação, que aceitou como a história oficial conta, na realidade o negro no 

Brasil foi isso, resistente em todos os aspectos e também nunca trabalhou sozinho, sempre teve 

parceiros, brancos ou não mas foi bem foi importantíssimo a parceria com os brancos que eram 

contra pra poder a gente chegar até aqui e assim eu sou pesquisadora, eu já sou mestre e eu 

trabalhei a questão da irmandade do Rosário aqui na cidade de São Paulo e quando eu decidi 

morar aqui eu busquei as minhas referências negras em São Paulo que é conhecida como a cidade 

italiana, o grupo majoritário, eu moro no Bixiga, na Bela Vista, que a princípio antes era uma 

comunidade identificada como italiana invisibilizando ali aquele núcleo negro que eu vejo é a Vai 

Vai não é e a Irmandade do Rosário está aqui no centro desde 1711 em São Paulo, ainda não era 

cidade, mas na história da cidade não se fala do negro, e eu digo então não tem negro nessa cidade, 

não é possível... 

PESQUISADOR: imagina. 

V. M.: e o que mais me chamou atenção foi que 500, 450 anos da cidade de São Paulo tem uma 

série de documentos e livros a mais que fala da população dos povos que construíram a cidade e 

não tem o povo negro. 

PESQUISADOR: é mesmo? 

V. M.: eu tenho em casa ali do Centro Cultural da Caixa Econômica Federal dos povos que 

contribuíram para a construção da cidade, a construção da cidade, e não tem o povo negro, é 

impossível falar da construção do Brasil sem evidenciar o negro, na minha concepção então eu 

pesquiso a Irmandade do Rosário, a festa do Rosário, que era um evento que parava a cidade e 

que continua até hoje e que não tem nenhuma referência. 

PESQUISADOR: qual o dia? 

V. M.: acontece em outubro, o dia de Nossa Senhora do Rosário é dia 7 de outubro, então continua 

com a mesma programação de 3 séculos atrás que é a missa, depois a procissão, depois o Rei e a 

Rainha os festeiros do ano oferecem um almoço para a comunidade. 

PESQUISADOR: onde que é? 

V. M.: no Largo do Paissandu, sabe aquela igrejinha ali na frente da galeria do rock? 

PESQUISADOR: sei onde é que é. 

V. M.: aquela igrejinha está ali a 104 anos a igreja, mas a Irmandade, porque aquela igreja não é 

da igreja católica, é do irmão do Rosário, a Irmandade é de 1711 e aquela igreja está ali a mais de 
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um século e ninguém faz sequer referência a ela, então eu pesquiso São Paulo e o negro na cidade 

de São Paulo, mas eu pesquiso a festa porque o negro resistiu de todas as formas não só 

fisicamente mas também através da festa... 

PESQUISADOR: é o que fala a tia Jurema, um testemunho dela. 

V. M.: isso, exatamente, e eu assim entrei no arquivo do Estado de São Paulo e você pega nos 

jornais, eu fiz o final do século XIX, os eventos que a Irmandade promovia e que toda a elite da 

cidade participava. 

PESQUISADOR: essa Irmandade é o que? É católica? 

V. M.: é uma Irmandade católica é um movimento leigo da época colonial, e aqui na cidade nós 

tínhamos várias, Irmandade do Rosário tinha a dos homens pretos, a dos homens pardos e a dos 

homens brancos, a única que está ativa desde a época colonial é a dos homens pretos, eu pesquisei 

é um movimento leigo da igreja católica e aí surgiu um recorte para a Irmandade e a festa do 

Rosário que era muito importante né, então, eu trabalho bastante com essas questões já. 

PESQUISADOR: interessante. 

V. M.: porque isso que eu gostei da proposta interessante eu acho que tudo que traz a tona aquilo 

que tentam simplesmente abafar é muito bem-vindo. Acabei de dizer hoje conversando com dois 

alunos negros depois da aula de hoje de manhã que enquanto a gente não tirar o preconceito trazer 

ele não tirar de debaixo do tapete, de debaixo da mesa, e falar dele, que ele existe no Brasil a 

gente não supera, preconceito tem que ser discutido em todos os lugares e o Brasil assumir que é 

racista, preconceituoso, assumir. 

PESQUISADOR: não assume né. 

V. M.: assumir, não se preocupe é normal, agora enquanto a gente não assumir aí sim aí fica essa 

coisa assim de você é negro no Brasil quem é branco? Veja a história da sua família veja de onde 

você é e aí você vai saber. Então pra mim tá muito interessante, eu gostei das perguntas como 

foram feitas pra levar a refletir, o que a gente vê, porque vê, eu tenho crítica a mídia, acabei de 

dar uma entrevista pra uma moça da Folha, quem disse que ela era da Folha nem sei se é não 

mostrou nenhum documento que provasse mas também o que eu disse pra ela eu diria pra qualquer 

pessoa não tem problema. 

PESQUISADOR: mas falou sobre mídia? 

V. M.: não, a gente falou sobre o Saresp, sobre educação. 

PESQUISADOR: ah sobre educação. 

V. M.: mas eu fiz a crítica, uma colega numa greve do Centro Paula Souza deu uma entrevista e 

a jornalista publicou outra coisa e minha colega teve problemas e eu falei não diga o meu nome 

porque a gente não pode confiar na mídia você sabe, eu aproveitei e disse pra ela, eu sou 

funcionária pública, uma vez que você colocar o meu nome dependendo do que você colocar eu 

vou ter problema então não ponha meu nome. 
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PESQUISADOR: é uma questão de correção e de honestidade. 

V. M.: mas eu tenho que fazer a crítica, a minha colega teve problema na escola porque ela disse 

algo e a jornalista escreveu outra coisa, essa é a mídia brasileira, essa é a mídia brasileira, não é 

confiável e aí eu tenho certeza disso, e aí eu disse pra moça, era uma moça muito jovem, eu não 

sei o que você vai publicar, de repente ela é até séria, mas o redator, o diretor não é, tem interesses 

que não são os meus, então não ponha meu nome. 

PESQUISADOR: tá certo, muito obrigada. 

 

Escola Pública Consolação - disciplina: Filosofia e Sociologia 

Prof. C. P. 

PESQUISADOR: então, obrigada viu a gente vai conversar um pouquinho eu sou mestranda da 

ESPM em comunicação e práticas de consumo e a minha dissertação é sobre televisão e telenovela 

entre outras coisas como eu te falei mídia e educação. Então vamos começar falando sobre 

televisão qual é o tipo, eu no seu questionário que você vê TV aberta? 

C. P.: isso, TV aberta. 

PESQUISADOR: então do que você vê o que você mais vê na televisão, o que você mais gosta, 

quais são seus programas preferidos? 

C. P.:  Cultura, o Jornal da Cultura, sempre que eu posso eu assisto, o Roda Viva que é um 

programa que eu gosto muito, me identifico muito, na segunda-feira a noite. A Globo muito 

pouco, o jornal, mas muito pouco o da Globo. E também o canal da Record News, acho 

interessante o canal aberto. 

PESQUISADOR: você consegue pegar a Record News na sua casa canal aberto? 

C. P.:  pego, pego no meu apartamento canal aberto. Legal que é notícia o dia todo mas muito 

repetitivo também e muito ideológico. Acho que a única que tem um jornal mais sério e 

comprometido com a reflexão que coloca sempre os dois pontos é ainda mantém é a Cultura, o 

jornal da Cultura. 

PESQUISADOR: você fala o Jornal da Noite? 

C. P.:  todos os que passam na Cultura tem esse caráter, mas o das 9 horas é melhor ainda porque 

eles sempre colocam um filósofo, um sociólogo, um psicólogo falando sobre a notícia, mas não 

que a pessoa seja condicionada a sua forma de chegar a uma conclusão sobre o fato, mas coloca 

sempre um caminho que a pessoa percorre por si própria, sempre mostrando os dois lado de um 

mesmo acontecimento. 

PESQUISADOR: e fora telejornal? Você assiste outros programas da Cultura? 

C. P.:  na Cultura eu assisto os programas de natureza também, Planeta Terra. 

PESQUISADOR: da Cultura também? 

C. P:.  da Cultura. 
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PESQUISADOR: você assiste mais a Cultura é isso? 

C. P.:  assisto mais a Cultura, bem mais, vou colocar, e ah tem também as vezes quando pega o 

da Unifesp que é aberto mas é difícil por causa das ondas as vezes eu pego também na TV a 

Unifesp, tem alguns programas com umas aulas da USP e da UNICAMP que passam, canal 

UNIFESP, mas não é sempre que pega. 

PESQUISADOR: qual a sua opinião sobre a programação atual da TV? 

C. P.:  em geral é muito ruim, tendenciosa. 

PESQUISADOR: tendenciosa? 

C. P.  tendenciosa. 

PESQUISADOR: em que sentido é tendenciosa? 

C. P.: no sentido de mostrar os acontecimentos, condicionar o comportamento, mostra o 

acontecimento e condiciona o modo de pensar das pessoas sobre aquele acontecimento, por 

exemplo, a violência, a barbárie que chegou a violência hoje, por exemplo, as manifestações um 

exemplo mais próximo que eu posso colocar aí que sempre mostrou os manifestantes como 

vândalos e na verdade não são vândalos são pessoas que estão buscando um espaço maior na 

sociedade e sempre mostrando a polícia como sinônimo de segurança e não é segurança e nunca 

foi no histórico, polícia é sinônimo de ordem, ela tem uma desordem pra manter a ordem, e aqui 

está se misturando muito, principalmente a Rede Globo massivamente ela está influenciando o 

comportamento das pessoas em relacionado a polícia tanto em relação ao governador se a gente 

pegar localizar só aqui no Estado de São Paulo ele contratou muito mais policial do que deveria 

e agora vem o final do ano agora, é um exemplo né, que eu estou querendo elucidar por causa da 

televisão que é a grande vilã ele veio agora anunciar que nós não teremos nem papel higiênico na 

escola pública. Absurdo. 

PESQUISADOR: corte de verbas? 

C. P.:  corte de verbas, ao mesmo tempo gastou muito com polícia, a polícia foi o salário que mais 

teve aumento e por que a população acha que isso é normal? Porque acha que polícia se subiu a 

violência é necessária, a polícia não é necessária e nem nunca foi na história necessária, o que é 

necessária é educação. Então a mídia conseguiu aí influenciar, não só a Rede Globo, mas o SBT 

com esses programas sensacionalistas intragáveis de assistir, tipo programa de auditório. 

PESQUISADOR: você acha ruim de assistir? 

C. P.:  acho péssimo, acho péssimo. 

PESQUISADOR: que tipo de programas? 

C. P.:  tipo Silvio Santos, quem quer dinheiro? Simula situações ali, piadas na rua para as pessoas 

descobrirem, a cor da roupa das pessoas, coisas do tipo as vezes eu assisto alguns flashes não 

consigo nem assistir muito porque é indigesto mesmo a forma como de preconceito com os 

pobres, negros, mulheres, nordestinos. Como na eleição também essa postura fascista das pessoas 
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tudo isso é um comportamento não só da televisão hoje mas a internet também mas a televisão 

ajudou muito, muito. Ajuda, você olha aqui na praça da República as vezes eles passam uns 

programas aí de auditório que mostra pegadinhas, eu não sei nem como é que chama, é Pegadinha 

do Faustão, Videocassetadas, em que as pessoas têm que dar risada da desgraça do outro, um 

absurdo. Eu tive experiência com os alunos pequenos que assistiam, e continuam assistindo né 

essas Videocassetadas, imagina o Faustão em pleno domingo que é o dia em que a família se 

reúne um programa que era pra alimentar um valor as pessoas se reúnem ali pra assistir as pessoas 

sendo vítimas de pegadinhas. 

PESQUISADOR: ridicularizadas? 

C. P.:  ridicularizadas a ponto de se machucarem, eu lembro que no início quando saiu eu cheguei 

a pegar alguns flashes de noivas que num momento sublime da vida dela ela cai e todo mundo dá 

risada, e a televisão não mostra o depois, se ela se machucou, se ela foi para o hospital, o 

importante é dar risada do outro que sofre. E aí nós vemos na sociedade jovens incendiando 

moradores de rua, jovens achando graça em espancar como teve aquele caso lá em Brasília de 

uma empregada doméstica e aí os meninos ah mas a gente confundiu com uma mulher garota de 

programa, tá mas e aí se ela fosse mulher de programa né. 

PESQUISADOR: você acha que a televisão tem uma influência grande? 

C. P.:  uma influência no comportamento isso nesse sentido no comportamento, influencia 

também no consumo de produtos. 

PESQUISADOR: por que? 

C. P.:  quando você tem por exemplo a novela, a propaganda, a novela por exemplo mostra um 

vestido você vai depois, aquele caminho das Índias lá que mostrava as mulheres com a roupa 

indiana você ia no Brás ou ia no Bom Retiro atiçava um desejo chamado mimético se não me 

falha a memória que é o desejo de imitação então você vê e mesmo se não fica bom pra você  

você vai e compra as vezes quando alguém fala aí mas não ficou legal você deixa de usar mas 

você comprou quer dizer a televisão conseguiu influenciar o comportamento das pessoas para o 

consumo material, para o consumo também de alimentação. 

PESQUISADOR: alimentação? 

C. P.:  sim, claro, as crianças são induzidas, se passa uma propaganda aí na televisão do McDonald 

por exemplo que se a criança vai comer um lanche ela ganha um brinquedo então a criança ela 

não consegue associar brincadeira com fome, os extintos estão misturados e estão condicionados, 

tudo para um veículo e qual? Ganhar dinheiro. Então você tem a polícia ali sendo divulgada na 

televisão como sendo de segurança, na verdade ela é segurança pra quem tem dinheiro da 

propriedade privada porque quem não tem hoje não tem segurança, o pobre não tem segurança, 

mas o pobre acha hoje pela televisão, pelos seriados, pelas novelas que é por isso que é sinônimo 

de segurança mas não é, nós temos novos capangas aí, esses são os coronéis hoje os coronéis que 
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mandam na polícia, manda a polícia caçar as pessoas, torturar as pessoas nós temos vários casos 

repórter esse movimento dos piratas urbanos que ficaram cegos os jornalistas por querer mostrar 

eles queriam mostrar a notícia realmente como ela acontecia e aí a polícia vai lá e inocentemente 

atira uma bala de borracha nos olhos, ainda a televisão insistia nisso de peR. F. eu o olho não sei 

o que na manifestação os vândalos, e aí a gente ouvia nas escolas que os pais não deixavam os 

filhos participarem das manifestações com medo de que a polícia furasse os olhos deles ou então 

ridículo de que eles perdessem a visão na manifestação e não por causa do uso ilegal da força por 

parte da polícia e da repressão então a televisão não mostra isso, ela camufla, ela coloca um véu 

nos acontecimentos e nos fatos condiciona o comportamento das pessoas, e o pior ainda 

condiciona até a questão política da eleição nos vimos aí no caso da Dilma que a televisão maciça 

falava da Dilma e consequentemente não do Aécio, do Aécio se tirou tudo quanto é informação 

que se tinha e mesmo assim ele acabou perdendo. 

PESQUISADOR: mas você diz assim que tipo de informação? Informação negativa? 

C. P.:  claro, vida particular, enquanto se falava da vida particular da Dilma tinha que se falar da 

vida particular do Aécio. Dados que nós tínhamos aí a 5 ou 6 anos atrás veiculados na mídia, ou 

na internet ou até nos noticiários de televisão se camuflou tudo, de quando ele bateu na mulher. 

PESQUISADOR: desapareceu? 

C. P.:  desapareceu, você não encontrava mais isso, a própria Globo que mostrou eu lembro alguns 

anos atrás ele bêbado, ela tirou e não mostrava mais isso, então há uma carga tendenciosa política.  

PESQUISADOR: você acha que esse viés tendencioso é que é o viés negativo da televisão ou 

mais do que isso é um deles? 

C. P.:  é um deles, eu acho que é o que predomina hoje uma porque está na mão todos os canais 

abertos hoje estão nas mãos de uma elite de coronéis que governam o país e que passam o que 

eles querem, eles passam aquela coisa do pão e circo, você dá uma cesta básica, e aí eu coloco o 

governo atual, você dá uma cesta e você passa diversão, acabou, você investe em estádios e 

manipula para as pessoas concordarem que isso é uma coisa boa.  

PESQUISADOR: e você estava falando do Faustão disse que seus alunos veem, o que você acha 

que seus alunos assistem? O que eles comentam? 

C. P.:  eu dou aula pra dois pólos, eu dou aula pra crianças de uma classe média alta ou até 

altíssima, filhos de jogadores, e dou aula no estado, então são dois pólos no particular eu dou aula 

pra crianças até o 6º ano as vezes até o ensino médio não dá pra tecer uma reflexão com os alunos 

lá a nível do que a gente consegue no estado porque os alunos do estado tem mais assim em sua 

maioria é um mundo que eles estão aí na ativa vivendo o mundo que o jovem aí da classe média 

alta vê é um mundo diferente aquela coisa do pequeno príncipe que coloca uma redoma na flor e 

não deixa que a flor... 

PESQUISADOR: mais protegido né... 
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C. P.:  isso, então eles foram protegidos em demasia, eles não sabem nem o que é uma cracolândia, 

nossos alunos eles transitam aí do estado no meio da cracolândia, uma coisa é você ver aí alguém 

com pulga, alguém com carrapato, alguém se coçando, alguém bebendo água na sarjeta, uma 

coisa é você contar outra coisa é você vivenciar são duas expressões diferentes, então os alunos 

eles acabam recebendo de uma forma diferente, a televisão também eles assistem muito mais 

programas de canal fechado né, TV paga por assinatura. 

PESQUISADOR: de que tipo você sabe? 

C. P.:  seriados, principalmente seriados norte-americanos. 

PESQUISADOR: nessas TVs a cabo TNT, Warner? 

C. P.:  eu até conheço alguns porque eles falam. 

PESQUISADOR: eles levam pra sala, eles comentam? 

C. P.:  sim, sim, eles falam umas coisas que eu nem entendo. 

PESQUISADOR: de que tipo? Eles falam alguma coisa desses seriados pra reflexão? Pra 

questionar? 

C. P.  falam sim, sim, trazem personagens, teve um que fazia parte da máfia era família... 

PESQUISADOR: Soprano. 

C. P.:  isso, Soprano, nem conheço, mas o que eu pouco conheço é que eles falavam em aula, da 

família, da máfia ainda existente, a manipulação, a família que vai dominando porque tem o 

sobrenome e nome e que vai matando os outros porque é mais poderosa, eles usam muito o 

sobrenome na escola particular os alunos são conhecidos pelo sobrenome, aqui no estado não eles 

são conhecidos como números, lá a gente não pode chamar o aluno pelo número lá a gente tem 

que chamar o aluno pelo nome e sobrenome aqui você fala número, ai o número 16 do 3ºA.  

PESQUISADOR: e aqui o que eles veem que eles trazem pra escola, o que eles veem na televisão 

você sabe? O que eles comentam? 

C. P.:  sim aqui novelas, em especial as meninas, programas do Faustão, muitas vezes eu coloco, 

jogo até uma indireta aí eles vão colocando o que está acontecendo e muitos virão. Quando eu 

cito o Fantástico a noite que eu vejo muito rápido uma notícia que o Fantástico deu 60% viu 40% 

as vezes viu aquela notícia que foi veiculada no Fantástico. 

PESQUISADOR: então mais Globo você acha? Quais emissoras? 

C. P.:  eu acho que ainda continua sendo a maior parte Globo. 

PESQUISADOR: e o que você poderia trazer da televisão pra sala de aula você tem alguma coisa? 

C. P.:  sim, eu uso os comerciais de televisão da Colgate. 

PESQUISADOR:  ah é por que? 

C. P.:  porque eles usam chavões filosóficos para condicionar o comportamento da pessoa, por 

exemplo, a filosofia de Epicuro que fala do prazer e da dor aí você vê um creme dental falando 

do prazer e da dor quando ele ajuda você a perder a sensibilidade alta no dente pra você sentir 
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prazer na comida e não dor, então ele está usando uma filosofia grega e eu vou ensinar para os 

alunos. 

PESQUISADOR: aí você traz esse comercial? 

C. P.  trago esse comercial, trago comercial de criança, tento trabalhar com eles porque é que 

alguns países proíbem comercial de criança e aqui é liberado você usa criança em qualquer 

comercial, se tem um carro ali a criança vai saiu do carro, esse nosso aluno não mas se você pega 

um aluno classe média alta é ele quem fala pra mãe onde que eles vão comer, que carro eles vão 

comprar, aonde eles vão passear, é criança que para no shopping e grita e a mãe tem que comprar 

para o filho e coisa do tipo, esses comerciais influenciam e eles estão presentes no canal fechado 

e no canal aberto. 

PESQUISADOR: e você traz pra reflexão dos seus alunos? Você acha interessante? 

C. P.:  trago, tanto no particular como no estado. 

PESQUISADOR: e além de propaganda tem algum programa de televisão que você traz? 

C. P.  claro, os programas que não se utilizam de negros eu procuro fazer eles gravarem pra ver 

quantos negros tem no programa, por que que não tem tantos negros se a maioria da população 

nossa é negra porque ela não aparece nos veículos de comunicação? Por que o Jornal da Globo 

insiste no casal Bonner lá e a mulher dele agora que quebrou um pouco esse paradigma do casal 

certinho, brancos e engravatados, os negros aparecem muito superficialmente, nós temos alguns 

jornalistas, nós tínhamos por exemplo aquela do Fantástico... 

PESQUISADOR: a Glória Maria? 

C. P.:  isso que também sumiu, adotou duas crianças também negras, mas mesmo assim é muito 

pouco pela quantidade de negros. 

PESQUISADOR: aí você traz isso para as pessoas refletirem isso porque se não passa 

naturalizado? 

C. P.:  claro sim, você pega as mulheres dançando no Programa do Faustão... 

PESQUISADOR: são todas brancas? 

C. P.  são todas brancas, a maior parte, a maioria é branca e loiras, comerciais de cerveja que 

usam a mulher como objeto ela sai de dentro da geladeira, desce redonda e reanima ela vai 

descendo na garganta do homem então a mulher é pequenininha e o homem é grande. 

PESQUISADOR:      e bom, na sua vamos falar um pouquinho de novela eu vi no seu questionário 

que você não assiste novela mas dado que é um programa assim de importância consagrada já... 

C. P.:  consagrada por quem? 

PESQUISADOR: pela audiência digamos assim, ainda é o programa de maior audiência na TV 

brasileira. Você podia me apontar o que você mais gosta e o que você menos gosta nas novelas? 

C. P.:  assim, eu vejo muito pouco novela... 

PESQUISADOR:  mas você já viu? 
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C. P.:  eu tenho um amigo que é o Vicentini Gomez que trabalhou naquela novela que tinha a 

Carminha e tudo... 

PESQUISADOR:  Avenida Brasil. 

C. P.  isso eu cheguei a ver alguns flashes e tudo por causa do amigo que eu queria ver encenar. 

PESQUISADOR:  ah ator da novela? 

C. P.:  é ator, sim, sim, é um cara que eu converso muito é meu amigo. 

PESQUISADOR:  qual é o nome dele? 

C. P.:  Vicentini Gomez. E a gente tem uns papos legais, mas ele também é ator ele ganha pra 

fazer isso. Mas vamos lá o que tem de legal, eu acho que a novela ela coloca a cultura a Globo 

ela tem um lado legal nessa questão que mostra que é claro não como se vive eu lembro que 

Caminho das Índias eu perguntava para os alunos que assistiam se mostra o rio indo com aquelas 

vacas boiando, o sacrifício, isso não mostra, eles vão mostrar o outro lado, mas mesmo assim 

citou a roupa, citou pelo menos a discutir a questão das castas, as pessoas divididas em castas, 

então isso eu usava muitas vezes pra discutir mesmo sem ter assistido a novela, jogando alguma 

coisa que eu sei da cultura e que possivelmente a novela estaria falando, então eu acho que isso é 

legal, então tem várias, Avenida Brasil mesmo eu trabalhei com eles a questão do ódio, da 

vingança, da raiva, porque eles sempre falavam dessa Carminha, a Carminha se tornou um 

estereótipo na época ainda está se tornando, você vê que é uma novela que está sendo consagrada 

até fora essa Avenida Brasil porque ela mexe com uma questão muito humano, só que ao mesmo 

tempo ali você tinha uma favela camuflada... 

PESQUISADOR:  os lixões, o problema dos lixões... 

C. P.:  a própria polícia ali é camuflada não se mostra toda que a polícia tem  ali você tem o 

bandido e a polícia não é associada ao banditismo, ali você tem os capangas e que ali na novela 

não aparece muito bem, é claro que é uma força ideológica que tem da própria emissora, a Globo 

nunca ia falar, tanto que nós tivemos o caso agora do bailarino daquele programa que eu também 

acho ridículo... 

PESQUISADOR:  do bailarino da Regina Casé, o Esquenta, que foi assassinado. 

C. P.:  sim, foi assassinado sim pela polícia isso já tá mais que evidente e que a mãe foi negado o 

direito da mãe falar da polícia, toda vez que ela ia falar da polícia o microfone dela era cortado, 

então é um gesto pequeno, isso a mãe falou então não há como desdizer, e nós vimos também se 

você notar eu assisti alguns flashes no youtube tem dá pra ver nitidamente ali que a emissora 

condicionou tudo, a própria Regina Casé que eu já não gostava muito de como ela usa os negros 

ali no programa... 

PESQUISADOR:  os negros são... 

C. P.:  eu acho que o programa poderia ser muito melhor, nós temos muito mais, aquele estilo ali 

de não deixar as pessoas falarem lembra um pouco o Faustão que não deixa as pessoas falarem e 
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expor as ideias, é a ideia dele ele representa a Globo o autoritarismo da Globo, o Faustão hoje pra 

mim é um dos grandes representantes, ele é um cara coerentemente eu vou falar tranquilamente 

um cara vazio, vazio de argumentos, que usa muito se a gente pegar as piadas, piadas que eu já 

usei dele... 

PESQUISADOR:  ah é, pra aula? 

C. P.: são absurdamente preconceituosas, ele interrompe a pessoa e usa uma piadinha que de... 

PESQUISADOR: denigre a pessoa? 

C. P.:  não é denegrir porque denegrir é tornar negro né, é... 

PESQUISADOR: degradar? 

C. P.:  isso, degrada, diminui a pessoa, e é isso a mídia basicamente principalmente a Rede Globo 

e o SBT é necessário você diminuir o outro pra que você fique feliz, essa é a ideia. 

PESQUISADOR: pra aparecer? 

C. P.:  e eu acho que hoje aí que a polícia entra, aí que entram os comerciais, então as pessoas vão 

se tornando egoístas, eu tenho muito receio, eu vi hoje no correio mesmo uma senhora caindo e 

os jovens não socorreram eles deram risada porque é a primeira reação instintiva, instintiva no 

sentido de que foram estimulados o instinto foi estimulado pela televisão, então não se estimula 

as pessoas a limparem, a não jogar papel no chão, a socorrer o outro, mas estimula a dar risada da 

desgraça do outro que sofre. Aí você vai ter pessoas queimando índio, batendo em pessoas pobres, 

negras, e o discurso é muito forte, muito forte. 

PESQUISADOR:  só voltando pra novela você disse que na novela o que você vê de bom é que 

ela tem um pouco de cultura dentro dela, ela mostra um pouco de cultura? 

C. P.:  sim, ela consegue mostrar outros modos de vida. 

PESQUISADOR:  e tem mais alguma coisa que você vê de positivo na novela? 

C. P.:  eu acho que nós temos grandes escritores... 

PESQUISADOR:  os autores das novelas? 

C. P.:  é, que escreve, os autores, sim, sim, nesse sentido sim quando você fala do consagrada é 

que eles conseguem mexer por nós vivermos numa contradição muito grande que é o Brasil os 

outros países também mas o Brasil em especial devido a imigração e a migração que nós temos 

aqui os aceitos das cidades você pega São Paulo e Rio de Janeiro que são cidades acolhedoras um 

lado do outro lado repressivas, eu acho que isso vai gerando um solo para as pessoas escreverem 

mais sobre isso né... 

PESQUISADOR:  tem assunto? 

C. P.:  isso, tem assunto. 

PESQUISADOR:  complexidade social. 

C. P.:  tem assunto e acabam esses assuntos mexendo com coisas que são universais e não 

particulares como o ódio, a raiva, que todo mundo sente, e as pessoas acabam naquela questão do 
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desejo mimético, imitando, se projetando, se colocando no lugar, chorando junto, tenho uma irmã 

que chora com os personagens entendeu, diferente do teatro grego, no teatro grego as pessoas 

participavam mas no meio do teatro as pessoas que encenavam desciam, partilhavam um lanche 

e depois subiam pra discutir a peça, o que falta na novela é isso eles vão discutir assuntos que a 

lente da televisão mostra, capta, e coloca na mente das pessoas então fica as vezes alguns pontos 

vagos, que é o que eu falava da cultura mas você não mostra a cultura como ela realmente é, que 

nem no caso da Índia que eu falei não se mostra as vacas boiando mortas lá, as moscas e os pobres 

se banhando na mesma água, você vai mostrar um outro canto lá do rio Indo que mais de uma 

elite, outra casta social. 

PESQUISADOR:  eu não vi a novela, mas era muito bonito o que se falava é que as roupas eram 

muito bonitas... 

C. P.:  sim, sim, a gente sabe muito principalmente os professores do estado porque os alunos 

comentam muito o que é novela boa. 

PESQUISADOR:   da novela? 

C. P.:  novela boa no sentido de ocupar o tempo, que mostra cenas bonitas, que mostra coisas que 

são universais. 

PESQUISADOR:   e eles trazem alguma coisa dessas novelas pra aula? 

C. P.:  sim, preconceito, aí eu vou além né, aí eu vou além, então isso mas tem que trabalhar eles 

não podem ficar só nessa visão que a televisão mostra se não por exemplo eles vão achar que a 

polícia é o que eu falava é sinônimo de segurança, não ela é sinônimo de ordem e sempre foi, ela 

é pra manter a ordem no inimigo externo, mas que inimigo nós temos? Vai falar que o negro e o 

pobre é inimigo externo? Olha o assassinato no Carandiru como teve lá e como a mídia mostrou, 

como a Rede Globo mostrou. Quer dizer se condicionou, a minha mãe pensa que ela estava vendo 

na televisão mostrou, as imagens que a televisão mostrou foi o que ficou na cabeça da minha mãe, 

vai colocar na cabeça dela que aquilo lá foi um massacre, não pelo contrário ela acha que aquilo 

lá foi uma coisa boa que matou bandidos. 

PESQUISADOR: então você acha que, de novo, a televisão realmente influencia? 

C. P.:  sim. 

PESQUISADOR: o que ela mostra fica sendo uma verdade? 

C. P.:  perfeito. 

PESQUISADOR: e me diz uma coisa você lembra... 

C. P.:  eu lembro do Barriga de Aluguel que era uma novela. 

PESQUISADOR: você lembra de algumas novelas que tiveram um tema que te suscitou pra ver 

a novela, pra assistir? 

C. P.:  claro, Barriga de Aluguel, o tema da homossexualidade que está muito presente nas 

novelas... 
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PESQUISADOR: na Barriga de Aluguel? 

C. P.:  não, nas novas agora, quase todas as novelas agora, você tem vários e os alunos comentam 

também. 

PESQUISADOR: comentam? 

C. P.:  comentam. A questão do novo tipo de família que você não tem mais a família nuclear, as 

novelas mostram as famílias mais sem estereótipos. 

PESQUISADOR: sem estereótipos? 

C. P.:  é claro, não tem pai, mãe e filho mais. 

PESQUISADOR: nas novelas não tem? 

C. P.:  não, é claro que não, o cara tem duas ou três mulheres, quatro mulheres, entra num 

casamento e sai de outro. Então a novela eu acho que está nesse sentido também influencia o 

comportamento dos jovens a repensar... 

PESQUISADOR: mas bom? 

C. P.:  então, eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, nesse aspecto moral eu não sei porque 

também eu já não sei se a família nuclear ela é necessária mais para o século XXI, no sentido de 

sim necessária é mas não sei se ela é um único tipo, você tem homens, você tem mulheres com 

mulheres, se o cara não tá bem sai, você tem gente que pensa que o sexo não é a mesma coisa que 

amor então pode se casar e ter relação com outras pessoas. 

PESQUISADOR: mas como é que é isso é mostrado na novela? 

C. P.:  claro, sempre. 

PESQUISADOR: e você acha isso interessante, você acha que isso faz refletir? 

C. P.:  eu não sei se é interessante, eu acho que sim chegam esses assuntos na sala. 

PESQUISADOR: chega? 

C. P.:  chega. 

PESQUISADOR: e a novela mostrar isso você acha que é interessante já que ela influencia? 

C. P.  e aí é que está, aí eu acho que não é só mostrar tem que ter programas que discutam isso, 

então por exemplo a Globo ela tem que ser responsabilizada ética e moralmente por não induzir 

as pessoas a uma reflexão mas induzir só e é isso que eu acho errado a novela induz ao 

comportamento e aí quem tem que trazer a reflexão somos nós professores e aí é que está 

professores que ainda conseguem ver e refletir sobre o fato porque tem gente que pensa como a 

novela mostra. 

PESQUISADOR: então é nesse ponto até que eu quero chegar, já que a você coloca a mídia como 

uma grande influenciadora como é que é o papel do professor? 

C. P.:  mediador sempre. 

PESQUISADOR: porque assim a mídia está presente mesmo quando você não percebe ela está 

presente influenciando, como é que é isso dentro da educação? 
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C. P.:  claro, eu uso sempre como exemplo a alegoria da caverna de Platão em que as pessoas 

moravam na caverna ele já fala de imagens projetadas na parede eu acho que é isso, as pessoas 

veem aquilo que está sendo projetado e elas tem que sair, quebrar a corrente, que não é fácil, 

quebrar a corrente implica você quebrar preconceitos e estereótipos, ver a coisa como ela é, voltar 

pra caverna, tentar ensinar os outros, voltar novamente para o sol contemplar as coisas que tem 

que ser contempladas o que é a verdade, por exemplo, tem que falar qual é o papel da polícia, 

como que o negro morre no Brasil se mata tanto negro a polícia mata tanto negro, mas isso a 

televisão não questiona, a televisão não mostra esses dados, a ONU falou que os negros estão 

sendo mortos nas prisões aqui brasileiras e nenhum canal de televisão mostrou isso. 

PESQUISADOR: você acha que o papel da televisão é refletir? 

C. P.:  claro, porque a televisão não pode só induzir comportamentos se não as pessoas vão 

começar a matar umas as outras como acontece nos Estados Unidos, você tem comportamento de 

criança que chega na escola e começa a matar todo mundo porque vê nos jogos, então a televisão 

não pode vê nos seriados, a televisão não pode influenciar comportamentos porque se não tiver 

reflexão nós vamos estar a beira da barbárie. 

PESQUISADOR: porque o que você está falando é assim que você faz esse papel de reflexivo na 

sala de aula. 

C. P.:  claro, não é ensinar, mas mediar, mediar a saída da caverna. 

PESQUISADOR: e você acha que a televisão também deveria fazer isso? Você acha que é o papel 

da televisão? 

C. P.:  então vê o que eu estou colocando, eu acho que tem que ter a novela? tem que ter novela 

de qualidade e tem que discutir os temas que são propostos na novela e não só estimulá-los na 

sociedade. O próprio Rousseau quando ele escreve Emilio vai falar desse problema do teatro o 

teatro italiano que chegava na França e induzia o comportamento das pessoas, da primeira vez o 

Rousseau proíbe os pais não podem deixar as crianças assistirem o teatro porque vai mudar o 

comportamento, mas depois ele vai aprofundando a gente tem a história lá do Emilio e da Sofia, 

se não me engano é Sofia o nome da irmã dele, e aí ele quer ela vai ter um comportamento e ele 

vai ter outro, é claro que ali vai ter estereótipo do homem pode estudar e a mulher não, que o 

Rousseau vai colocando conforme o contexto histórico dele,  mas é uma questão séria que o 

Rousseau levanta. Será que é viável passar esse tipo de programa, ao mesmo tempo hoje o que 

mais cresce na televisão pública são esses programas religiosos. 

PESQUISADOR: pública? 

C. P.:  pública não, aberta, desculpa, aberta então pública, não é é rede privada, são esses 

programas religiosos não que eu seja contra mas tá induzindo nós temos uma massa enorme de 

alunos evangélicos ou católicos e porque são induzidos então se você acoR. F. a as 3 horas da 

manhã e você vai ligar a televisão é incrível você vê só exorcismo, não que eu seja contra mas as 
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pessoas tem que respeitar os limites éticos e comportamentais, é o caso de uma professora esses 

dias que foi processada pela família não sei se você viu isso? 

PESQUISADOR: eu vi alguma coisa. 

C. P.:  não sei se foi em Minas ela começou a exorcizar uma menina, uma aluna. Como é que 

pode? Não teve influência? É claro que tem influência da televisão, não vem falar que não tem é 

claro que tem. Quando o cara chega e bate na mesa e pede uma loira ele viu no comercial da 

televisão o cara tirando uma loira da geladeira, não tem como falar que a televisão não induz 

comportamentos é muito estranho. 

PESQUISADOR: me diz uma coisa Odair, você assistiu uma novela chamada Lado a Lado? 

C. P.:  então, alguns flashes também. 

PESQUISADOR: então você sabe mais ou menos do que se falava? 

C. P.:  se não me engano foi de preconceito também não foi? 

PESQUISADOR: então, foi uma novela da Globo das 18 horas.  Daquele estilo novela de época 

ela retratou o Rio de Janeiro na primeira década do século XX, de 1903 a 1900 acabava em 1910... 

C. P.:  isto que foi o período, tô lembrando, mostrou o pessoal refugiado de Canudos... 

PESQUISADOR: tinha, tinha mas não era explicito. 

C. P.: que formou a primeira favela lá o morro da Providência. 

PESQUISADOR: exatamente. 

C. P.:  você sabe que o Morro da Providência é formado pelos refugiados de Canudos? 

PESQUISADOR:  é, foram os primeiros né, por isso quem recepciona quando os negros chegam 

até aqui no vídeo a moça tem uma voz nordestina ela puxa bem o nordestino... 

C. P.:  é baiana. 

PESQUISADOR:      que já mostra mas não é explicito, mas a novela fala ela é protagonizada 

com atores e a sua história é a história dos negros, dos pobres e dos excluídos que no caso maciço 

eram os negros recém libertos, 1903... 

C. P.:  entre aspas né. 

PESQUISADOR: e aí a novela é protagonizada por negros, tem um casal branco também, mas o 

protagonismo o assunto é sobre a vida deles então são eles contando a vida deles e não um branco 

abolicionista e tal isso teve uma mudança muito grande de foco de maneira de ver, então aí eles 

vão contando a história deles passando pela história do Rio de Janeiro, que os autores aí elencaram 

alguns fatos que eram fatos muito importantes que foi a derrubada dos cortiços e a ida dos 

moradores dos cortiços para o Morro da Providência, a Revolta da Vacina que foi naquela mesma 

época, a Revolta da Chibata em que um personagem o Zé Maria, Zé Maria passa por todos, todos 

os episódios, participa e tal e fala também sobre preconceito, sobre a questão da raça e sobre a 

cultura dos negros. Eu fiz um vídeo porque o que eu queria falar sobre isso eu precisava 

necessariamente que a pessoa visse então eu fiz um vídeo exatamente pra vamos ver o vídeo agora 
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o vídeo fala sobre isso é uma coisa histórica, e a novela é muito centrada na história os 

personagens eles vivem a história como nós vivemos a história e eles não colocam nenhum dos 

personagens nenhum dos heróis nacionais ou atores reais eles não estão presentes na novela quem 

está presente são mesmo os personagens que é o povo que passa pela história e que faz a história, 

eu não sei se a gente vai conseguir ouvir que eu esqueci de trazer o fone de novo. Vamos lá... 

Apresentação do vídeo editado Lado a Lado 

PESQUISADOR:  você quer parar pra eu só te mostrar os personagens, olha eu trouxe aqui, o Zé 

Maria, que é o Lázaro Ramos, é o capoeirista, os dois são capoeiristas, esse aqui tem o caráter 

meio duvidoso e o Zé Maria não, o Zé Maria é o herói, o Forest Gump da novela que ele vai 

passar por todos os fatos, e aí eles estão conversando porque os oficiais estão chegando para 

demolir o cortiço e é o dia do casamento dele, ele vai se casar com a Isabel que é a Camila Pitanga 

e ele está indo para o casamento e aí acaba entrando na briga e é preso e não se casa, então a 

primeira parte é eles essa luta com os policiais e a chegada das pessoas, a derrubada do cortiço e 

aí logo depois as pessoas do cortiço vão para o Morro da Providência e são recepcionadas por 

algumas pessoas inclusive eles que eu te falei esse casal, logo depois vem a Revolta da Vacina e 

eles falando sobre a Revolta da Vacina e vivendo então a primeira parte é aquela parte que tem 

uma desinformação muito grande sobre o que é a vacina então as pessoas pensam coisas 

completamente absurdas no sentido que o governo não se interessou e não se importou nem um 

pouco de informar a população isso é fato. 

C. P.:  mas é fato também que tinha sido ganho dinheiro para vacinar né. 

PESQUISADOR: exatamente. 

C. P.:  era uma coisa muito estranha, queriam matar mesmo as pessoas, eu acho. 

PESQUISADOR: além disso ele passa, ele vai passando por todas as coisas inclusive assim de 

depois de eles se informarem de depois eles verem que tinha gente infiltrada da oposição contra 

o governo usando aquelas pessoas como massa de manobra, então conta um pouquinho disso, 

entrada dos agentes sanitários na favela... 

C. P.:  higienização que foi agora na cracolândia, a mesma coisa, uma higienização fascista só, 

tem que matar as pessoas ou ganhar dinheiro em cima da miséria, esse que é o problema. 

PESQUISADOR: aí numa terceira parte vai ser a Revolta da Chibata em que o Zé Maria e o Chico 

são participantes, vão ser aí atores sociais aí dentro desse episódio, fictício, uma ficção, mas o 

fato existiu e eles vão contando inclusive as marcas, porque, fala da luta e tal, aí depois vai ter 

falando sobre a cultura através, a cultura africana, através de uma senhora chamada tia Jurema 

que é essa senhora aqui que ela é como se fosse uma matriarca do morro, ela joga búzios, ela faz 

a comida africana, ela guarda a cultura e a memória dos africanos escravos, porque ela foi escrava, 

ela conta para uma moça branca uma moça que quer ser jornalista mas ela escreve com um nome 

de homem porque se for com nome de mulher não é publicado e elas trocam essa experiência, 
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porque tem uma coisa também da emancipação feminina na novela, e aí ela conta um pouco da 

história dos negros e aí no finalzinho também aparece a história que ela é presa porque ela pratica 

o candomblé que era proibido, e fala também sobre preconceito e sobre racismo numa fala do Zé 

Maria. 

Apresentação do vídeo editado de Lado a Lado 

PESQUISADOR:  dentro do que a gente viu da novela aqui como que você trabalharia as questões 

de história do Brasil narradas na novela dentro de sala de aula? 

C. P.:  legal, a contradição que é a contradição que move a história que é legal isso porque você 

tem ali a ideologia, você tem o pobre ali, você tem o rico, você tem uma carga ideológica pra essa 

novela, um pouco camuflada por exemplo a polícia nunca chegaria dessa forma a polícia sempre 

na história do Brasil foi eugenista ela chega pra matar, ela não chegava pra bater dessa forma, ela 

chegava com armas realmente  letais e chegando e cortando e matando inclusive eu acho que esse 

lado aí eu exploraria mais com eles a visão das pessoas que passaram isso a gente tem 

depoimentos de pessoas que viveram em Canudos e que passaram por aquele extermínio que foi 

Canudos, agora é legal é o cenário eu gostei da roupa, do cenário, do figurino daria pra trabalhar 

isso também acredito na questão dos costumes o móvel... 

PESQUISADOR:  o mobiliário? 

C. P:.  o mobiliário também. 

PESQUISADOR:  eles capricharam bastante na reconstituição histórica. 

C. P.:  é muito bem feito, eu gostei, o cortiço também é bem aquilo ali. 

PESQUISADOR:  então você trabalharia com eles também a crítica de mostrar coisas por baixo 

também que estão aí e não só a história? 

C. P.  na figura do líder ali na realidade o movimento que é da Revolta da Vacina não teve um 

líder eles tiveram um anarquismo lá dentro. 

PESQUISADOR: é foi uma reação. 

C. P.:  uma reação anárquica de não aceitar mais ser governado por um governo como está 

acontecendo hoje com os black blocks. 

PESQUISADOR: é que é um barril de pólvora também. 

C. P.:  não são mostrados os black blocks então o receio também se colocou isso numa visão meio 

estranha. Nesse sentido. 

PESQUISADOR: e as questões de racismo como você trabalharia? 

C. P.:  legal, legal, tudo, tudo. 

PESQUISADOR: o preconceito? 

C. P.:  a questão dominado, do oprimido, a questão da relação de que um se coloca como superior 

ao outro então aí aparece essa relação até os líderes são todos brancos ali do governo que dominam 
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eles querem ver realmente o circo pegar fogo, eles vão colocando pessoas lá infiltradas, igual 

acontece hoje. 

PESQUISADOR: então e disso tudo como você debateria a questão da formação do Brasil em 

que vivemos hoje utilizando as discussões exibidas? 

C. P.:  que mostra um pouquinho da visão da época do próprio Canudos do Sertões, do Euclides 

da Cunha que vai colocar a questão da mistura das raças que vai gerar uma pessoa mais 

preguiçosa, mais vagabunda, um pouco a ideia que eles tinham do negro, do índio, do mulato, do 

mameluco, do cafuzo, então eu acho que dá pra explorar por esse lado aí também a visão que eles 

tinham de que existe uma raça superior um brevinismo social no qual o branco tem que dominar 

mesmo, tem que gerir, tem que administrar, isso aparece um pouquinho nas entrelinhas pelo que 

eu senti ali ele acaba sendo um revolucionário que vai questionando mas ao mesmo tempo ele é 

eu acredito que os grandes revolucionários não agiriam dessa forma não, eu vejo muito como Che 

Guevara, você não pode perder a ternura, mas não é dessa forma também respirando e sendo sub, 

quer dizer eu percebi que o Lázaro ali muitas vezes ele abaixou a cabeça, abaixou a cabeça. 

PESQUISADOR: você acha? 

C. P.:  eu acho, eu vejo mais os líderes ali como mais... 

PESQUISADOR: então... 

C. P.:  justamente a negritude, assumir a identidade não o eurocentrismo, aí aparece o 

eurocentrismo, o europeu como modelo a roupa, a vestimenta, e é forte até hoje você vê que o 

não negro que faz chapinha. 

PESQUISADOR: você tem que ver que eles estão recém libertos, tentando conquistar uma não é 

nem cidadania e se inserindo dentro de uma sociedade branca dominante... 

C. P.:  que na realidade é uma tentativa que até hoje é tentativa né. 

PESQUISADOR: então como é que você vê algum paralelo no Brasil de hoje com esses? 

C. P.:  sim, nas cotas, essas cotas é uma forma de reconhecimento. 

PESQUISADOR: reconhecimento? 

C. P.:  é, eu penso também que tem um eu não tenho um posicionamento se eu sou a favor ou 

contra eu ainda estou mastigando isso eu tenho elementos pra ser contra e elementos pra ser a 

favor então eu estou esperando ouvir mais e entender mais essas questões, as cotas ajudam muito 

também esse reconhecimento histórico e foi por isso que fizeram, mas também porque não se faz 

por exemplo pelos índios, os índios estão aí... 

PESQUISADOR: os índios são esquecidos? 

C. P.:  a gente não pode esquecer também que os índios estão ali no morro da Providência e aí 

cada os índios que não aparecem, nenhum deles apareceu na novela. 

PESQUISADOR: não, não, a novela ela é falada do ponto de vista dos negros. 
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C. P.:  mas os índios estão lá, o índio as vezes fez amizade com o negro, eles não estão isolados, 

está aí eles estão presente como está agora aqui no pico do Jaraguá e a gente ignora eles estão lá 

e estão vivendo como favelados, é uma favela, e um morro também, não sei se você percebeu mas 

aí no morro da Providência se mistura você não tinha só negro, você tem mistura, você não tinha 

só negro, você tem como você tem como você tem latino, você tem hoje lá nas favelas da Rocinha, 

você tem mistura, de maioria negra. 

PESQUISADOR: é que naquela época, pelo menos é o que diz o Nicolau Sevcenko é que naquela 

época não tinha próximo de 1 milhão de habitantes o Rio de Janeiro e assim era quase 

maciçamente negros e era uma vergonha a vergonha da escravidão, o Brasil ser o último país a 

abolir a escravidão, era uma mancha negra na história do Brasil e o embranquecimento era uma 

preocupação muito grande... 

C. P.:  até das elites. 

PESQUISADOR:  da classe dominante por isso a imigração europeia e tal e tem essa coisa de 

andar eles para o morro de vamos esconder... 

C. P.:  pra periferia. 

PESQUISADOR:  então assim eu acho que a novela fala muito de um passado que talvez ainda 

seja um pouco presente, você vê um pouco disso? 

C. P.:  claro, totalmente, no meio de comunicação como eu já falei que eles não aparecem, na 

questão da roupa, na questão da música, na questão da você tem músicas como o rap, você não 

vê muito isso no dia a dia, você vê mais um eurocentrismo quando você vai falar dos mitos gregos 

e não dos mitos afros. 

PESQUISADOR: até hoje? 

C. P.:  claro, que mito, se eu pedir pra você falar de um mito afro, africano, a gente não tem agora 

se falar de Zeus e de Afrodite, por que é que a gente tem esse eurocentrismo ainda? 

PESQUISADOR: é, a novela retrata a prisão da tia Jurema... 

C. P.:  porque ela mantém a memória. Então até hoje... 

PESQUISADOR: e ela praticava o candomblé. 

C. P.:  então isso mostra, ao mesmo tempo que você tem uma religião preponderante apesar de 

ser do Oriente Médio, mas você pega o cristianismo ele se arraiga, vai enraizando... 

PESQUISADOR: na Europa... 

C. P.: mas aqui também. 

PESQUISADOR: sim, sim, mas veio da Europa. 

C. P.: agora nós temos esses grupos de se manifestam dos negros e que vão continuar perpetuando. 

Acontece uma coisa no Brasil que não acontece mais em quase nenhum lugar do mundo acredito 

eu que é o sincretismo religioso, você tem a umbanda, o candomblé, então você tem... 

PESQUISADOR: é uma maneira de sobreviver. 
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C. P.:  claro, dialogar uma com a outra pra poder suportar até mas e a identidade, a memória, 

então eu acho que tem isso presente, as pessoas tem preconceito com macumba, não sabe muito 

bem o que é, tem preconceitos com os orixás, os próprios mitos afro os mitos indígenas.  Cadê? 

Cadê nas escolas? Se brinca, eu falo pra você com propriedade que nós brincamos no Estado de 

dar isso, não se dá isso. 

PESQUISADOR: não? 

C. P:  não, é um ou outro professor, tem um monte de professores. 

PESQUISADOR: não tá no livro didático?  

C. P.: tem professores evangélicos que tem preconceito, que não aceitam isso em escola pública, 

professores católicos. 

PESQUISADOR: mas tá no livro didático? 

C. P.:  mas você passa por cima, porque uma coisa é você dar, uma coisa é você tornar aquele 

conhecimento mediado que o aluno tenha contato com aquele conhecimento vivo, com a 

memória, mal o professor investiga, não quer nem saber já vai com olhar de preconceito, o olhar 

ele é erotizado pelo preconceito. 

PESQUISADOR: ele já vem com esse olhar de preconceito é isso? 

C. P.:  claro, e isso passa para os alunos, eu vejo as brincadeiras de alguns professores, e isso é 

difícil, é difícil, eu na medida que eu posso eu passo pra eles, eu trabalho os mitos indígenas, 

trabalho a Vitória Regia, quer trabalhar o mito do Narciso se nós temos a Vitória Régia que é 

muito mais lindo na minha opinião, muito mais filosófica, então tem isso, agora é tem as lendas, 

você pega o Kiriku, que é a lenda do menino que já nasce grande, africano. Conhece? 

PESQUISADOR: não. 

C. P.:  tem um desenho animado chamado Kiriku, assiste esse filme Kiriku, a França produziu 

chamado Kiriku com K é Kiriku o ku com k também, vê esse desenho, o desenho é fantástico só 

tem negros no filme, crianças, um desenho negro. Cadê os desenhos negros na mídia? Cadê os 

seriados? ah tem um seriado sim o Todo Mundo Odeia o Chris, que é altamente preconceituoso, 

ideológico, o nome já diz todo mundo odeia o Chris. 

PESQUISADOR: esse eu conheço. 

C. P.:  é complicado. 

PESQUISADOR: então você diz que o que tem na mídia é preconceituoso? 

C. P.  não, não, não totalmente, a novela é um exemplo disso. 

PESQUISADOR: essa no caso como a sua aluna falou que era o que prestava na época? 

C. P.:  é, tá bom? 

PESQUISADOR: muito obrigada, você tem mais alguma coisa a colocar? 

C. P.  não, tá ótimo. 
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Escola Pública - disciplina: História, Sociologia e Filosofia 

Prof. G. H. 

PESQUISADOR: você é apaixonado pelas novelas da Globo? 

G. H. as novelas da Globo são uma das melhores coisas que o Brasil já produziu, tanto em termos 

de texto, de artistas, de música, espetacular. 

PESQUISADOR: o que você acha de bom? O que te agrada tanto? 

G. H. tudo, tudo das novelas da Globo, equiparado com arte americana ou talvez melhor. 

PESQUISADOR: Hollywood você diz? 

G. H. melhor que Hollywood. Em certos aspectos é maravilhoso. 

PESQUISADOR: que aspectos? 

G. H. todos os aspectos, desde aquele programa da sexta-feira, o programa de sexta-feira a noite 

o Globo Repórter, eu acho que é uma maravilha, coisa de primeiro mundo em todas as coisas. 

PESQUISADOR: mas aí você diz o que a telenovela ou todos os programas? 

G. H. tudo, as novelas também. 

PESQUISADOR: mas aí você está falando só da Globo? 

G. H. só da Globo, nunca assisti uma novela fora Globo, desconheço. 

PESQUISADOR: e o que você gosta das novelas? O que te faz ver uma novela? 

G. H. tudo, tudo, os temas, os autores são espetaculares, como eles fazem o enredo, como eles 

fazem a trama das novelas, as histórias são espetaculares, ligadas a realidade brasileira. 

PESQUISADOR: ligadas a realidade brasileira? 

G. H. ligadas tanto de uma forma a mostrar alguma coisa do Brasil, da alma do brasileiro. 

PESQUISADOR: você acha que de certa forma retrata um pouco a sociedade que nós vivemos? 

G. H. tudo, a sociedade brasileira, o povo, a política, tudo. 

PESQUISADOR: e coisas negativas na novela? 

G. H. a negativa acho que a pior de todas foi a Odete Roitman... 

PESQUISADOR: em Vale Tudo? 

G. H. e saiu impune de tudo, que foi mais ou menos a mesma coisa que acontece. 

PESQUISADOR: você diz o final que o cara deu uma banana para o Brasil? 

G. H. deu uma banana para o Brasil, isso acontece muito, teve outra também da eleição Que Rei 

sou eu, um negócio assim. 

PESQUISADOR: Que Rei sou eu era aquela que fazia uma paródia. 

G. H. era uma paródia. 

PESQUISADOR: essa novela foi maravilhosa. 

G. H. muito, eu gosto muito das novelas da Globo. 

PESQUISADOR: e das novelas que você mais gostou? 

G. H. eu gosto muito de todas, mas o que me encanta até hoje, a música e tudo é Casarão. 
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PESQUISADOR: Casarão? 

G. H. foram três épocas diferentes numa mesma novela, maravilhoso. 

PESQUISADOR: Paulo Gracindo? 

G. H. com o Paulo Gracindo, foi maravilhoso, maravilhoso. 

PESQUISADOR: e me diz uma coisa, além de novela o que mais você vê na televisão? 

G. H. eu vejo futebol, adoro futebol... 

PESQUISADOR: você falou do Globo Repórter também. 

G. H. e noticiário, noticiário, Jornal Nacional desde criança eu via e no rádio Repórter Esso, 

então é um ritual pra mim desde criança do jeito que eu ouvia com a minha família o Repórter 

Esso eu vejo o Jornal Nacional. 

PESQUISADOR: sei, e você vê jornal de outros canais também? 

G. H. não. 

PESQUISADOR: só da Globo? 

G. H. só da Globo. 

PESQUISADOR: e você então não assiste outros canais? 

G. H. não. Não assisto outros canais, eu vejo o Jornal Nacional, procuro ver, esporte eu vejo na 

TV a cabo no Sportv, e tem os jornais culturais... 

PESQUISADOR: quais são os jornais? 

G. H. National Geographic... 

PESQUISADOR: documentário? 

G. H. History Chanel, eu vejo bastante 

PESQUISADOR: então na TV a cabo o que você assiste então? 

G. H. eu assisto Sportv, os programas de esportes né, e programas culturais. 

PESQUISADOR: tipo o que? 

G. H. olha assim eu vou de vez em quando vendo, o TV Escola eu descobri agora a pouco que 

mudou o canal, eu fico entre o 5 e o 39... 

PESQUISADOR: o 39 é o Sportv? 

G. H. é o Sportv. Agora como mudou a Globo é 15 antes era 5 aí TV Senado é maravilhosa, TV 

Escola, tem uma TV Escola que eu não conhecia, é espetacular, eu vi uma série sobre nazismo 

muito boa. 

PESQUISADOR: e o que os seus alunos veem? O que a garotada assiste? 

G. H. eles não veem, por exemplo, o Jornal Nacional eles não veem, eles não veem notícia, eles 

não gostam de ler jornal, eles não leem, eles não, eu tive um professor que ele deu uma que eu 

tenho passar para os meus alunos como você fez uma boa escola, uma coisa que você pode falar 

eu fiz uma boa escola, você pegar o jornal o Estadão ou a Folha de domingo e entender todos os 

assuntos tirando futebol e horóscopo, todos os assuntos propaganda de apartamento chique e 
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maravilhoso é um assunto que tem lá, da primeira o editorial, aí é um aluno que tem uma boa 

formação. 

PESQUISADOR: então você tá dizendo que a garotada hoje não lê? 

G. H. não lê. 

PESQUISADOR: nem jornal? 

G. H. nem jornal e nem nada. 

PESQUISADOR: e nem assistem na televisão? 

G. H. não assistem na televisão. 

PESQUISADOR: e como é que eles se informam? 

G. H. eles não se informam, eles ouvem música, nem sei se eles gostam aquele ouvido o dia todo, 

mas sem informação nenhuma, sem nada. 

PESQUISADOR: e programa de televisão eles veem? 

G. H. pois é, de programa de televisão eu vejo que eles veem outros canais, é Ratinho, Datena. 

PESQUISADOR: o Datena é noticiário. 

G. H. é, não sei se é noticiário, uma vez eu assisti o Datena e ele ficou uma hora com um tema. 

PESQUISADOR: qual tema foi? 

G. H. um tema só e tudo e o outro vamos mostrar daqui a pouco que é crime e barbárie, só coisa 

negativa. 

PESQUISADOR: então você acha que eles assistem Ratinho, Datena... 

G. H. é mais ou menos essas coisas assim, mas a coisa assim pra TV Cultura por exemplo que eu 

assisto no domingo Café Filosófico, segunda-feira Roda Viva, então tem umas coisas uns rituais 

que eu tenho já na minha vida uma formação de ver esses programas, o Abujamra quando eu vejo 

é uma loucura. 

PESQUISADOR: o Provocações? 

G. H. é o Provocações é uma loucura, então eu gosto muito disso. 

PESQUISADOR: conversando com os professores eu descobri um canal que eu não via TV 

Brasil. 

G. H. pois é TV Brasil, TV Escola, esses canais são muito bons. 

PESQUISADOR: TV Escola eu vou ver também. 

G. H. mas é muito boa, tem programas excelentes. 

PESQUISADOR: você diz que você vê a Globo, você vê toda a programação? 

G. H. não, não, eu vejo assim, eu vejo quando tenho disponível a manhã eu vejo o jornal, o Bom 

Dia Brasil, o Bom Dia São Paulo... 

PESQUISADOR: da Ananda Apple? 

G. H. Ananda Apple maravilhosa, muito boa. E aí quando eu paro, eu gostava de assistir a Ana 

Maria Braga também, e aí depois eu ponho no Sportv que tem um programa muito bom cultural 
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mesmo sobre futebol, então ele mostra todos os jornais do mundo sobre futebol, mostra capas de 

jornais os assuntos esportivos do todos os jornais do mundo todo, muito bom. 

PESQUISADOR: você gosta mesmo de futebol. 

G. H. eu gosto bastante, muito mesmo.  

PESQUISADOR: e aí depois? De tarde você está trabalhando? 

G. H. de tarde eu assisto o Globo Esporte e quando tem tempo assisto o jornal da tarde lá da 

Globo, e a noite quando eu chego eu assisto a novela, o meio da novela. 

PESQUISADOR: você está assistindo alguma novela agora? 

G. H. essa da tarde é do meu tempo Boogie Oogie, as músicas e tal, mas eu saio daqui seis e vinte 

tem dia, mudei meu horário então não dá muito pra ver essa novela, mas é música do meu tempo, 

são assuntos do meu tempo então é muito bacana.  

PESQUISADOR: aí depois vem teve o Geração Brasil e agora é... 

G. H. essa aí eu tô gostando agora dessa aí do diamante lá... 

PESQUISADOR: ah, Império? 

G. H. é Império. Eu tô gostando muito, os artistas são muito bons, tem aquela mulher lá que é 

maravilhosa, ela fez esse papel agora... 

PESQUISADOR: na Fina Estampa? 

G. H. aquele que ela consertava, usava macacão, espetacular, maravilhoso, isso cativa o Brasil, 

muda o Brasil, muda eu acho que eu gosto muito das mensagens subliminar da televisão, é a 

mensagem subliminar que vende barbaridade, são as coisas que o artista pega e mostra, e usa, 

sacolas, o shopping, o produto que mostra, e é caríssimo essas propagandas. 

PESQUISADOR: você diz o merchandising? 

G. H. é mensagem subliminar, a propaganda que é caríssimo, são produtos. 

PESQUISADOR: mas o que você acha disso? 

G. H. eu acho interessante porque todo mundo compra e não nota que foi na novela que ele viu 

aquilo lá, e é caríssimo, várias coisas que saem, é roupa tudo. 

PESQUISADOR: mas você diz assim que a novela faz isso propositalmente pra vender e as 

pessoas compram sem perceber? 

G. H. pra vender, é caríssimo, é mensagem subliminar. 

PESQUISADOR: mas você acha isso interessante? 

G. H. é usado, na Globo é o que é mais caro que tem, na novela das 8 lá nossa Senhora. 

PESQUISADOR: é o horário mais caro que tem. 

G. H. e de carro, aparece um carro maravilhoso lá a artista dirigindo aquele carro, quem não quer 

comprar o carro? 

PESQUISADOR:    isso é merchandising que eles chamam né que é colocar o produto no meio 

da programação e sugestionar que aquilo é norma, natural. 
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G. H. então eles mudam a novela de acordo com o gosto do público, quando não está dando muito 

certo eles tiram, encurtam, é muito legal, eu gosto muito. E esse seriado agora é espetacular. 

PESQUISADOR: qual? 

G. H. esse agora na sexta-feira a noite as vezes eu assisto as vezes eu estou dormindo, do cara que 

mata. 

PESQUISADOR: do serial killer? 

G. H. que mata, muito bacana. 

PESQUISADOR:  você gosta? E o que você usaria de novela em sala de aula? Você que é 

professor de história e de filosofia. 

G. H. de novela essa aí, essa história sobre a capoeira eu falei, de capoeira e de futebol, de samba. 

PESQUISADOR: ah, falou? 

G. H. usei, falei vocês estão vendo a novela lá como foi como surgiu a capoeira, o futebol, Trer 

de Rachi que foi um ídolo negro... 

PESQUISADOR: qual o nome dele? 

G. H. Trer de Rachi. 

PESQUISADOR: era um jogador de futebol? 

G. H. sim, filho de uma negra com um alemão, e punha pó de arroz, alisava o cabelo. 

PESQUISADOR: ele fazia isso? 

G. H. é fazia isso. 

PESQUISADOR:  porque tem uma parte uma hora da novela que o Chico ele se pinta de pó de 

arroz pra jogar. 

G. H. ele fazia isso o Trer de Rachi fazia isso. 

PESQUISADOR: pois é então a história não é inventada, a história foi tirada de coisas que 

aconteceram, acontecia muito no Fluminense que era um clube muito elitista e os negros não 

podiam jogar. Sabe que é engraçado a gente pensar que o esporte mais popular no Brasil hoje era 

um esporte de elite. 

G. H. de elite, era de elite. 

PESQUISADOR:  então a novela mostra bastante isso. Mas aí como você dizia, você trazia os 

exemplos pra suas aulas? 

G. H. trazia, trazia exemplo de várias novelas eu procuro coisa do dia a dia. 

PESQUISADOR: mas assim do Lado a Lado no caso você falou do futebol, do samba também? 

G. H. do samba, como surgiu o samba, as escolas de samba. 

PESQUISADOR: tem isso na novela? 

PESQUISADOR: é porque a escola de samba surge quando ele vai para o morro e começa a ter 

as escolas de samba. 

PESQUISADOR: porque lá é permitido. 
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G. H. podiam batucar e tudo, a escola de samba tem até um preconceito porque nós não somos 

batuque nós somos escola de samba. Porque escola de samba é pra sair do batuque. 

PESQUISADOR: ah tá escola, uma forma até elitista. 

G. H. não, nós não somos do batuque nós somos escola de samba. 

PESQUISADOR: e quando é que surgiu escola de samba? 

G. H. foi nessa época no Rio de Janeiro, quando eles tentavam acabar com o batuque porque o 

batuque é muito alto, tanto o ritmo do candomblé, tudo eles preservam, inclusive é o único lugar 

que tem essa herança, então o batuque incomodava por causa disso também, eles eram escolas de 

samba, e foi na casa da Dinda. 

PESQUISADOR: quem era Dinda? 

G. H. a Dinda era a mulher do Cartola. 

PESQUISADOR:  ah tá, mas isso foi mais recente? 

G. H. não, mas era essa época, foi na casa da Dinda, da Sinhá, que as pessoas reuniram e nasceram 

as escolas de samba, a Mangueira, a Estácio de Sá. 

PESQUISADOR: nasceram assim né, mas a novela retrata ainda bem no começo, a tia Jurema, 

por exemplo, ela era uma senhora que é como se fosse a personificação dessa matriarca que abarca 

toda essa cultura, a comida afro, as comidas típicas, a religião que ela joga búzios e tem o 

candomblé, e as rodas de samba que tem muita roda de samba no quintal da casa dela que o pai 

da Isabel tocava violão então participava, então ela faz um pouco dessa Dinda, mas isso lá em 

1000 que a novela se passa na primeira década do século XX até 1910. 

G. H. é, mas é nessa época quando foi urbanizar o Rio de Janeiro é que expulsaram o pessoal... 

PESQUISADOR: dos cortiços... 

G. H. ali eles foram para o morro, aí que começou a surgir a favela, nessa que tem a possibilidade 

tanto da capoeira quanto do batuque porque era proibido. 

PESQUISADOR: é a capoeira ela era proibida porque era uma coisa de marginalizado. 

G. H. marginalizado e era perigosa. 

PESQUISADOR: tinha uma história que um professor de história me contou dos blocos de samba 

no carnaval quando saiam o porta bandeira tinha navalha colocada no pé que um guerreava com 

o outro e no começo da novela tem uma coisa dessa dos blocos se encontrando e briga. 

G. H. é e a briga era mortal porque eram capoeiristas. E ali a medida que povo foi aceitando e 

aceitando passou a ser uma dança, e foi tirando todo a mortalidade da dança com aceitação. 

PESQUISADOR: ao longo do tempo? 

G. H. ao longo do tempo e hoje é uma dança e tal. 

PESQUISADOR: e uma arte marcial, arte marcial não mas é uma luta também, no exterior eles 

chamam de luta brasileira, ou alguma coisa assim. 

G. H. é. 
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PESQUISADOR: então quer dizer que você usou na sua classe? 

G. H. é, eu uso sempre, o maior sucesso em história é quando eu falo de Amor Estranho Amor. 

PESQUISADOR: Amor Estranho Amor? Qual é? 

G. H. é o filme da Xuxa que a Xuxa gordinha sai do bolo, é revolução de 30, mas o qual o mais 

desinteressado que não tem uma coisa começa a ter interesse total e absoluto. 

PESQUISADOR: usar mídia então você sempre usou? 

G. H. eu vou trazer o filme da Xuxa que tem a Xuxa transando com a menininha na cama, aí é 

uma coisa. 

PESQUISADOR: esse filme é sobre a década de 30? 

G. H. sobre a década de 30, revolução de 30, esse filme é lindo, belíssimo, aquelas músicas 

maravilhosas, trilhas de amor, músicas maravilhosas, a trilha sonora é maravilhosa, é uma 

revolução de 30 eles convidam os governadores para apoiar a revolução e a Xuxa e a Vera Fischer 

é a dona lá de uma casa de prostituição e ela é presente pra um governador pra ele apoiar a 

revolução, e ela é gordinha, dentucinha, ela faz o papel de coelhinha, ela faz o papel de coelhinha, 

mas a Marlene Matos tirou o filme, tem umas cenas por aí, eu vi duas vezes, na ditadura militar 

que foi censurado. 

PESQUISADOR: o filme? 

G. H. é o filme, ela com a cena ela com o menino na cama, que ela vai e depois aparece ela na 

cama, mas não aparece muito porque era pornochanchada né, mas o filme é lindíssimo. 

PESQUISADOR: mas você diz assim... 

G. H. eu uso bastante. 

PESQUISADOR: elementos audiovisuais? 

G. H. eu digo vou trazer o filme da Xuxa da revolução de 30 e tudo. 

PESQUISADOR: e o que mais assim, de televisão o que é que você traz? 

G. H. da televisão de futebol assim nossa Senhora tem aluno que é são-paulino, palmeirense e 

você entra em contato com eles você falando do Palmeiras por exemplo para o palmeirense, do 

São Paulo para o são-paulino. 

PESQUISADOR: mas o que você fala de história? Como é que você contextualiza história com 

futebol? 

G. H. mas acontece que eu vi o Palestra Itália jogar, eu vi Dudu, Ademir da Guia, Leão, Luiz 

Pereira, vi a academia do Palmeiras, e do São Paulo, do São Paulo eu falei eu nunca vi na vida 

um goleiro como o Zetti por exemplo, como que vai, e do Corinthians nossa Senhora. Então eles 

é o time deles é uma identidade que para os meninos ele tem um time ele não tem identidade com 

o hino nacional mas ele sabe o hino do Palmeiras, o hino do Corinthians, o hino do São Paulo, é 

dele o time, não tem identidade, então pra você tentar entrar no mundo deles você entra por esse 

mundo. 
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PESQUISADOR:  então pra você o audiovisual é uma sedução, é sempre uma porta de entrada 

bacana? 

G. H. é uma porta de entrada. 

PESQUISADOR:  e de televisão o que é que você usa, você falou que usou o Lado a Lado, a 

questão da capoeira e do samba, então da cultura. Você falou da história que foi contada na novela 

que trouxe? Porque eles contam bastante sobre história. 

G. H. a história do negro eu conto totalmente diferente da história porque não é só escravo que 

tinha o negro permeia toda a nossa sociedade e todos os níveis, todos os níveis, então eu tento 

passar a lei que obriga a contar a história dos povos indígenas para os africanos, então é totalmente 

diferente do que é contado normalmente, na história oficial e quase ninguém faz isso tem a lei já 

pra ter então é muito disso sobre a formação do Brasil o Brasil foi descoberto ou não era dos 

povos indígenas antes dos portugueses chegarem aqui já existiam povos indígenas, existia um 

caminho do Anhangabaú ao sul dos Estados Unidos, o caminho do sol, dos negros também, no 

último concurso do Enem, não nesse no outro, caíram cinco perguntas sobre a África na sala de 

aula. 

PESQUISADOR:  África? 

G. H. a África na sala de aula, pra você tirar a visão de escravidão do negro, contar outra versão 

sobre os negros. 

PESQUISADOR:  e você fala mais sobre isso? 

G. H. é, a resistência e é cruel porque você vai vendo nas aulas principalmente de escola pública 

você vai vendo negros na 5ª e na 6ª, alguns na 8ª, poucos no 1º, e um no 3º se chegar, então é uma 

exclusão absurda e quando você toca no assunto escravidão eles sentem muito, sentem, eles 

sentem. 

PESQUISADOR:  ah é? 

G. H. tem no caderno do aluno de filosofia do 2º ano questão sobre o racismo e nenhum responde 

racismo, nenhum responde. 

PESQUISADOR: você já viveu uma situação de racismo? 

G. H. ninguém, nenhum deles responde, eles tem uma recusa uma coisa assim interessante talvez 

também por um pouco dessa história, um pouco dessa história. 

PESQUISADOR: então você acha que o racismo tá muito latente aí? 

G. H. tá muito, muito, muito, você viu agora esse pós eleições aí sobre os noR. F. estinos e 

Feliciano falando é um discurso de Ku Klux Klan, o pessoal ligado foi noticiado porque está na 

bíblia aquela parte da bíblia que o maior racista americano usa aquela parte e o Feliciano, 

descendente de negros, usa aquela parte, é parte do discurso da Ku Klux Klan, parte do discurso 

da Ku Klux Klan americana do mais radical e extremista,  é nós temos a razão aí tá na foi 
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mostrado, então a gente tenta mudar. Eu gosto muito do Lázaro Ramos dos papéis que ele está 

fazendo, Madame Satã. 

PESQUISADOR: parece que ele aprendeu capoeira por causa do Madame Satã. 

G. H. é Madame Satã e tudo, então é uma história assim. 

PESQUISADOR: na novela, no Lado a Lado a personagem dele é até assim a espécie de um 

Forest Gump  porque ele passa por todos os fatos históricos, mas além de passar por todos os fatos 

históricos é como se ele fosse a voz daquela comunidade então todas as coisas que ele fala, os 

discursos que não são em forma de discursos são frases bastante naturalizadas dele, mas é como 

se ele estivesse representando a comunidade, ele fala por eles, eu acho que colocaram para o 

personagem dele muitas coisas que eles queriam que fosse discutida, falada, representada na 

novela. 

G. H. sim, outra forma que eu trato é da Camila Pitanga. Você sabe que ela se considera negra? 

Ela deu entrevista em que ela diz que ela é negra, os pais dela são negros, e ela é negra. Não. 

PESQUISADOR: por que não? Eles não acham que ela é negra? 

G. H. não eles não acham, não acham que ela é negra, ela é uma mulher bonita, muito bonita e é 

negra, pra eles negra seria a outra... 

PESQUISADOR: a Berenice, que é a invejosa. 

G. H. é a outra lá, ela não ela não seria uma negra. 

PESQUISADOR: mas por que, por causa de padrões estéticos? 

G. H. é por causa de padrões estéticos, porque o negro no Brasil é uma definição muito difícil de 

ter, a gente não tem, se foge também que negro que é. 

PESQUISADOR: e o que os adolescentes os seus alunos pensam disso? 

G. H. são profundamente preconceituosos, escola pública é um dos lugares mais preconceituoso, 

tanto com negro, tanto com homossexual, são terríveis, terríveis.  

PESQUISADOR: você acha que essa juventude ainda é preconceituosa? 

G. H. nossa, demais, demais, são terríveis, cruéis. 

PESQUISADOR: e você acha que isso se deve a que? 

G. H. a permissividade, as pessoas são muito discriminadas, é a função do professor acabar o 

bulliyng que geralmente que tem é terrível nesse aspecto, você não permite, negão ou neguinha 

não, ele tem um nome. 

PESQUISADOR: ainda existe isso? 

G. H. foi uma luta pra parar, negão na coisa, eu falei olha ele não é negão ele tem um nome, ele 

chama Marcos, não é pra chamar de negão ou neguinha, aí no outro dia vieram negão, negão, 

negão. 

PESQUISADOR: tem que ter uma psicologia. 

G. H. eu falei você não aceita negão, você é Marcos. Oh negão não aceita. 
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PESQUISADOR: e o que você acha da televisão? Você acha que influencia? 

G. H. influencia lógico, o padrão nosso é da África do Sul, não tinha negro, não aparecia negro 

nas propagandas, nos Estados Unidos já faz tempo que tem uma lei que tem que ter uma cota de 

negros na propaganda e eles são 10% da população aqui é mais de 60% e não aparece, negro é 

raríssimo a Globo que estava fazendo agora essa foi até uma inclusão essa novela foi uma inclusão 

social do negro na novela, nunca apareceu negros tão bonitos assim, trabalhando,  tantos negros 

numa novela, tantos negros numa novela. 

PESQUISADOR: até porque a temática da novela era uma história dos negros não era a história 

dos brancos e não foi uma peculiaridade da novela é que a temática o assunto protagonizado era 

a história dos negros e não eles não era coadjuvantes eles eram protagonistas que era a Isabel e o 

Zé Mara, o Zé Maria vão contar a história dele do Zé Maria como barbeiro, capoeirista, ele é o 

cara que no discurso dele fala muito dos antepassados, dos pais e dos avós que vieram da África, 

e ela da mulher batalhadora que trabalha em casa de família desde adolescente e o exemplo de 

uma mulher que até virou uma mulher de sucesso mas voltou e continua ligada a sua comunidade, 

que ela volta e vai lá para o casarão mas está ligada a comunidade dela. 

G. H. a gente não tem uma ligação de ancestralidade, os negros não tem, nós não temos a religião 

africano, os negros não tem, nós temos um sincretismo religioso. 

PESQUISADOR: você diz a religião pura mesmo? 

G. H. não, não temos. 

PESQUISADOR: não? nada? 

G. H. não, não temos. 

PESQUISADOR: mas a umbanda não é? O candomblé? 

G. H. é uma invenção, eles pegaram e falaram olha isso aí veio da África e tudo esse negócio, 

mas é sincretismo que a gente tem, mesmo porque tinha mulçumanos na África e eles fizeram 

questão de misturar tudo. 

PESQUISADOR: mas ainda tem agora então tá se falando bastante dos mulçumanos na África. 

G. H. é e fundamental foram os jesuítas, os jesuítas eles acabaram, isso a história geral da África 

conta, eles acabaram com essa identidade da família negra. 

PESQUISADOR: a novela tem umas passagens, eu estava até vendo, algumas passagens que a 

tia Jurema puxa essa memória, ela fala tem uma cena que eu coloquei até no vídeo que ela conta 

da história da mãe dela como que a mãe dela veio parar no Brasil que ela era uma princesa ioruba. 

G. H. pois é, mas isso não aconteceu geralmente, não tem essa ligação. 

PESQUISADOR: você diz atualmente? 

G. H. não, nunca teve, tem um grupo que quer legitimar alguns aspectos da religião africana e 

tem esta, criou-se essa coisa, criou-se essa coisa mas não existe não. 

PESQUISADOR: você acha que na vida real... 



178 

 

G. H. não. 

PESQUISADOR: então a religião africana é esse sincretismo, mas esse sincretismo não é uma 

realidade brasileira, quer dizer, dos negros do Brasil ter essa religião, ter essa cultura, até o samba 

é um sincretismo também que é o batuque que virou... 

G. H. mas não tem nada com uma ligação africana, da África nem os africanos tinham que foi 

quase tudo destruído. 

PESQUISADOR: você diz que desde os primórdios que essa identidade é apagada 

propositalmente. 

G. H. é foi apagada, teve um grupo que falou que tinha pra legitimar descendência africana, mas 

isso é um invenção, invenção histórica. 

PESQUISADOR: então você acha que além do preconceito os próprios negros brasileiros não 

tem uma identidade? 

G. H. não. 

PESQUISADOR: isso é histórico desde a África? 

G. H. desde a África é por isso que o negro na política, nós não temos um negro na política. Um 

negro eleito por exemplo não tivemos ainda, tivemos o prefeito Pitta colocado lá que foi um 

fracasso, um fracasso, a gente não tem um coisa, nos Estados Unidos tem vários, tem general, por 

que 10% da população negra nos Estados Unidos tem general, nós não temos um general negro, 

alta patente nenhum, nenhum. 

PESQUISADOR: nenhum? 

G. H. nenhum, nenhum, é pior que a África do Sul, acho que a África do Sul já tem. 

PESQUISADOR: mas por que? Os negros não conseguem ascender a esses cargos? 

G. H. é uma coisa que tem que ter uma explicação porque eles tinham que exigir certas coisas, 

você não vê o negro escrevendo bem ou falando bem na escola pública por exemplo porque o 

negro ele engana. 

PESQUISADOR: o aluno que você diz? 

G. H. o aluno, tem um aluno negro aqui não faz nada, ele simplesmente não faz nada. 

PESQUISADOR: mas, por que? 

G. H. porque ele não faz nada se a única forma dele ascender é o estudo? Porque os negros não, 

eu tive um negro que sabia ler e escrever direitinho ele era protestante eu acho que estudava pra 

pastor, mas o aluno que sabe escrever e ler. 

PESQUISADOR:  mas aqui no colégio? 

G. H. em todos os colégios que eu passei do estadual, eu gostaria que a senhora pesquisasse os 

alunos negros daqui, tem um aluno negro no 1ºH por exemplo que não faz nada, simplesmente 

nada. 

PESQUISADOR:  mas assim, mas também brancos também e os mestiços também? 
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G. H. tem brancos também, mas os brancos eles estudam, eles fazem alguma coisa. 

PESQUISADOR: o que você está querendo dizer é que o aproveitamento técnico escolar ele é 

diferenciado? 

G. H. eu tenho eu estou estudando muito isso, muito, tenho estudado muito, eu vejo que o japonês 

por exemplo ele é tão discriminado muito mais do que os negros, em todos os aspectos se você 

pensar, todos. 

PESQUISADOR:  como aqui? 

G. H. no Brasil, eles não sabiam jogar futebol, eles não sabiam sambar, comiam peixe cru... 

PESQUISADOR:  peixe cru é moda agora. 

G. H. o pênis era pequeno, mulher era diferente, então era um preconceito enorme, e a maioria 

chegou ao nível universitário, a grande quantidade de oriental com toda essa discriminação. E por 

que o negro não fez isso? Por que não usou a escola pra isso? É 0, % a ascensão do negro na 

universidade e o que impede isso? Então é uma decepção grande quando tem os negros lá, tem aí 

você aí mostra a capoeira que é uma beleza agora, é status até a lutar capoeira e antes crime, o 

samba o samba é uma coisa elitista já elitista e deixou muito de ter eu sou mais do lado do candeia 

que diz lá do samba da comunidade, aqueles sambas na comunidade, mas é impensável isso é o 

mesmo samba, a mesma batida, aquela coisa. 

PESQUISADOR:  isso também é uma proporção muito grande, inclusive tanto o samba quanto a 

capoeira que eram marginalizados hoje são símbolos nacionais, viraram até o estereotipo do 

Brasil. 

G. H. é a invenção da religiosidade e dos negros que vieram da África é que nem a coisa da 

feijoada que é prato de negro, na verdade eles comiam água fubá e farinha, nunca comia carne e 

nem nada, não era dado pra eles, a feijoada é um prato português. 

PESQUISADOR: mas e a história de ser o resto do porco? 

G. H. é uma invenção também em 1930 aí fizeram da feijoada prato nacional que era dos escravos 

e que couve representava a mata brasileira e a farofa o ouro brasileiro, foi em 1930. 

PESQUISADOR: então foi uma invenção nacionalista? 

G. H. foi uma invenção nacionalista de que o prato foi criado na senzala, não o prato não foi 

criado. 

PESQUISADOR: então ok e só pra fechar, você gosta de usar coisas da mídia na escola? Você 

acha que contextualiza bem? 

G. H. uso, eu gosto, eu acho que quando você pega Camila Pitanga que é uma beleza e fala que 

ela é negra dá um choque nas pessoas principalmente nos negros. 

PESQUISADOR: eles não veem ela como negra? 

G. H. não, não veem como negra, ela é meia branca praticamente, e quando faz o papel principal 

de sucesso nunca vai ser negra. 
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PESQUISADOR: mas o Lázaro não? 

G. H. o Lázaro não porque a figura dele não deixa dúvida, essa indicação de resistência que ele 

luta muito nessa novela aí. 

PESQUISADOR: mas é o papel dele, ele não tem uma vida fácil, ele foge da polícia, ele vai lá 

pra marinha e ele protagoniza a revolta da chibata porque ele sofre com a chibata e aí ele resolve 

entrar no movimento, então ele vai sofrer aí o tempo inteiro, ele não tem uma vida fácil como 

nenhum negro naquela época de uma maneira geral pelo menos. Vamos entender ver o vídeo 

rapidinho e aí a gente fala sobre os usos dele inclusive históricos né porque pra vocês que são de 

história eu acho que essa novela realmente, a Debora que não assiste novela nenhuma ficou 

encantada, disse que vai comprar a novela, ela adorou o que ela viu, eu estou entrevistando 

professores de português também, mas eu acho que para os professores de história e sociologia 

eu acho que essa novela realmente. E você conseguiu assistir bastante ela? 

G. H. eu assisti pouco ela por eu dava eu chegava ela estava no meio as vezes. 

PESQUISADOR:  na verdade essa novela ela começou muito cedo, a novela das 6 agora tá mais 

as 6 e meia, mas essa começava as 6 horas era horário de verão, 6 horas é muito cedo. 

G. H. eu chegava e via o final da novela quando eu podia. 

PESQUISADOR:  e vem cá Malhação seus alunos assistem Malhação que tá todo mundo falando. 

G. H. não. 

PESQUISADOR:  você nunca assistiu? 

G. H. não. 

PESQUISADOR: eu também não vi muito não, mas vou até dar uma olhada. 

Apresentação do vídeo editado de Lado a Lado  

PESQUISADOR: isso aí é bem no comecinho da novela. 

G. H. eu acho bacana porque isso podia não precisar ser negros mas são negros, são dois negros 

um inimigo do outro. 

PESQUISADOR: na verdade é porque ele é, ele é tipo a Berenice, ele é invejoso, ele é aquele 

cara que vai ser o malandrão, que vai receber dinheiro pra fazer baderna, ele é um dos vilões, e é 

capoeirista, amigo dele e tal. 

G. H. as lutas de capoeira dos dois são muito bacanas. 

PESQUISADOR: e os dois lutam. 

PESQUISADOR: mas que essa contextualização já que os seus alunos veem televisão, veem 

novela e você usa o audiovisual, você acha que o audiovisual funciona pra falar sobre história e 

tal. Você acha que isso seria interessante pra fazer uma discussão sobre preconceito e sobre 

racismo? 
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G. H. ah com certeza, essas histórias aí podem ser muito usadas, tanto nessa revolta, quanto na 

revolta da vacina, como na formação dos morros, do samba, das escolas de samba, da capoeira. 

A guerrilha é ausência do povo, o povo não participa. 

PESQUISADOR: a da chibata eu acho que é bem falada não é não? Você que é professor de 

história, porque eu acho que a da vacina é um pouco mal mas a da chibata. 

G. H. só por um tempo que ele se tornou um herói, mas é pouco divulgado, pouco divulgado. 

Pega essas coisas meio marginal pra contar a história mesmo. Eu acho que devia mudar um pouco. 

PESQUISADOR: como assim marginal? 

G. H. Madama Satã por exemplo, Madame Satã, e algumas coisas Xica da Silva é uma coisa meio 

marginal assim fora da realidade, enquanto um empresário, uma coisa mais normal assim da 

sociedade brasileira, mais palpável não aparece, a gente não tem. 

PESQUISADOR: mas como assim? Como representante? 

G. H. é, como herói, se o nosso herói não fala de negro, não toca na questão do racismo. 

PESQUISADOR: o herói do livro oficial, da história do Brasil que é contada nos livros não há 

negros? 

G. H. não, agora que tá tendo mas tá uma coisa assim meio marginal, e tem bastante pessoas não 

marginal que merecem vaga, bastante coisa que merece impacto desde o início da história. Por 

exemplo, se for lá na mineração tinha especialistas em mineração desde a África que já tinha 

técnicos em mineração, eles que faziam, pra fulgar o açúcar eram negros que faziam o trabalho e 

não aparecia, não aparece, aparece o negro fazendo o trabalho duro, mas eram técnicos que eles 

tinham. 

PESQUISADOR: aqui no Brasil você diz? 

G. H. é, então precisa mudar essa imagem. Sair também da marginalidade que é contada. 

PESQUISADOR: tirar o negro da margem da sociedade? 

G. H. da margem da sociedade e integrar dentro da sociedade. Quando você vê a novela você já 

aquele lá é um negão tá lá, mas a Camila não é negra porque ela está fazendo um trabalho mais 

delicado então vai branqueando, quando aparece uma coisa boa positiva há um branqueamento e 

não uma... 

PESQUISADOR: mas eu não entendi o que é que tem a Camila Pitanga é por ela ser mais clara 

é isso? 

G. H. sim, não passa como negra na história para os negros brasileiros. 

PESQUISADOR: os negros não se veem nela? 

G. H. não, não se veem. 

PESQUISADOR: então você acha que foi uma escolha errada de atriz? 

G. H. não, não foi não, foi uma escolha excelente os artistas são maravilhosos nessa novela. 

PESQUISADOR: mas como representação ela representa? 
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G. H. é que não tem muita chance também dela se posicionar como negra também. 

PESQUISADOR: mas você diz que seria mais interessante se a história do negro fosse contada 

como ele fazendo parte? 

G. H. como ele fazendo parte da realidade mesmo não exceções, não exceções. 

PESQUISADOR: porque o Zé Maria é povo, o Chico é povo, o Caniço, todo mundo está ali o 

que a novela mostra são essas pessoas do povo fazendo a sua vida, elas estão passando pela 

história a novela tem um histórico, uma temática histórica, mas a vida deles é contada por eles de 

uma maneira, ninguém aí é famoso, inclusive eu acho que não ter aparecido esses os personagens 

da história foi por causa disso, pra não aparecer nenhum Oswaldo Cruz ou João Candido, não 

eram esses personagens, esses personagens que estavam fazendo a história, porque faz história, 

não é só a princesa que canetou a lei que fez. 

G. H. não, não, dessa época eu gostaria de falar de André Rebouças, André Rebouças é um negro, 

engenheiro, mas ninguém fala disso, não aparece em nenhuma história e não existe ele varria os 

salões para os clubes abolicionistas, na tanto o José do Patrocínio e ele eram favoráveis ao 

imperador que sabia que os fazendeiros jamais iam fazer algum bem para os escravos, quando há 

a independência ele comemora com o imperador, então a contradição é os negros intelectuais da 

época como o André Rebouças eram favoráveis não aos republicanos era o imperador porque ele 

achava que o imperador era que ia fazer. E ele fez o programa de reforma agrária. 

PESQUISADOR: o André Rebouças? 

G. H. o André Rebouças, o primeiro que fez o programa de reforma agrária foi o José Bonifácio 

de Andrade e Silva ele fez o programa de escola para os índios e os filhos de escravos naquela 

época e não deu certo, o André Rebouças faz um projeto de reforma agrária onde a fazenda ficaria 

para o senhor e num pedaço de terra os ex-escravos trabalhariam e parte do lucro fica para o 

senhor da fazenda mas a terra seria deles e não deu certo, até hoje não deu certo a reforma agrária, 

mas foi um negro que fez, foi o negro que fez os portos no Brasil. 

PESQUISADOR: os portos? 

G. H. os principais portos ele que fez, ele que trabalhou nos portos do Rio de Janeiro e Santos. 

PESQUISADOR: o projeto? 

G. H. é. 

PESQUISADOR: e ele vai embora na República junto? 

G. H. ele vai embora porque ele não acredita que tenha algum futuro com os que fizeram a 

República, e nisso ele estava certo. 

PESQUISADOR: ele vai pra Portugal? 

G. H. ele vai pra África, acho que se atira na África, ele morre, ele se mata na África, era um 

baiano, totalmente negro não dava pra você falar que ele era branco que nem o Machado de Assis 

que colocava pó de arroz e tudo e todo mundo falava que era branco, não ele era negro mesmo, 
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era negro, não dava pra falar que não era, e era engenheiro, então todos os negros tem negros na 

história do Brasil e não aparece. 

PESQUISADOR: por que você acha que não aparece? 

G. H. porque não é contado, aí é que está. 

PESQUISADOR: não é interessante? 

G. H. não é interessante, é pra esconder mesmo, a visão que os europeus tinham do Brasil era de 

um país negro, a maioria é negro, pelo amor de Deus só tem negro aqui. 

PESQUISADOR: mas o início da imigração foi com essa ideia de embranquecimento 

possivelmente... 

G. H. mas aí é... 

PESQUISADOR: pois é mas então como é que você trabalha essa questão do racismo com a 

novela Lado a Lado, dá pra trabalhar de, sei lá, desmontar uma história oficial e pegar uma novela 

que... 

G. H. dá, dá sim, de pegar a luta, o samba a capoeira e mostrar que era proibido que eles não tem 

essa noção de que era proibido, não tem essa noção que era proibido foi, e depois foi oficializado 

que era bacana. 

PESQUISADOR: e não sabem nem porque, não sabem a história. 

G. H. não, não sabem, não sabem. 

PESQUISADOR: e aí na sua aula você trouxe isso? 

G. H. isso a gente traz é você está vendo aquela novela lá, você está vendo lá que a capoeira era 

proibida. 

PESQUISADOR: e você acha que essa linguagem da mídia com os estudantes dá certo Paulo? 

G. H. dá, dá, dá, dá, você contar uma história da chibata você está colocando o negro porque a 

maioria era negro. 

PESQUISADOR: o negro não era... 

G. H. tem lá uma elite branca, como na África do Sul ou pior que a África do Sul, certos setores 

da sociedade brasileira continuam dessa forma, ainda é dessa forma. 

PESQUISADOR: e aí eles conseguem então fazendo uma coisa mais, uma novela é uma coisa 

mais fácil de você entender já é da característica da novela, você consegue discutir e mudar 

alguma coisa na cabeça deles, contextualizar, refletir? Você acha que... 

G. H. tem que mudar radicalmente porque primeiro pra falar que a capoeira era proibida a capoeira 

está aí e tá até nos Estados Unidos agora e no mundo, falar que o batuque era proibido, o samba 

era discriminado, e deixar essa questão de cor de lado porque o Brasil tem o branco mais negro 

do que o negro e tem o negro mais branco do que o branco, é uma coisa que tem uma coisa é uma 

coisa absurda.     
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PESQUISADOR: os negros não gostam de negros, acham que não é negro, quando eu fui fazer 

parte de um grupo lá do PT que fundou o movimento negro lá do PT eles foram fazer uma 

entrevista com o Vicentinho e ele falou que não era negro, o Vicentinho se não é negro é o que 

então, essa questão, mas é difícil porque é perigosa, mas tem branco que eu conto Chiquinha 

Gonzaga uma branca mais negra que qualquer coisa ela quebrou todas as regras não sabia se era 

maestrina ou maestra porque não tinha uma mulher que revolução que revolução é essa no Brasil, 

e ela separou de um militar e depois ficou com um menino que falava que era filho dela e ia para 

o mundo com o namorado dela é uma revolução essas coisas de revolução que tem de ter um 

passado e eu acho muito válido qualquer coisa é válida porque a realidade nossa do ensino 

brasileiro do negro é terrível a maioria não sabe ler e nem escrever. Eu me pergunto porque isso 

aí, por que não gosta de história? Por que não gosta de estudar? 

PESQUISADOR: você acha que tem um traço do negro não gosta de estudar e o branco gosta de 

estudar você vê essa diferença? 

G. H. não, não, alguns brancos, nem todos os brancos gostam de estudar, alguns brancos gostam 

de estudar, porque é que a família faz ele estudar e por que que o negro não faz estudar? Por que 

que não foi o negro americano que fez uma associação pra proteger o negro e pra fazer ele estudar? 

Por que o negro que é milionário do futebol só abre escolinha de futebol e não abre uma coisa, 

teve a primeira vez que eu até ajudei a Zumbi do Palmares lá na zona leste que um delegado 

queria fundar uma coisa e eu acreditei e contribui alguns meses pra ele. Por que é que não tem 

alguns jogadores milhões e milhões não fazem uma faculdade pra ajudar em tempo integral de 

negros, de médicos negros, engenheiros negros. 

PESQUISADOR: mas aí só negros? 

G. H. não só negros, por que não abre numa favela por exemplo uma escola de tempo integral? 

PESQUISADOR: você diz que investir em educação e não só em futebol? 

G. H. só escolinha e não sei o que isso pra mim é absurdo. 

PESQUISADOR: e você acha que eles precisam do que de incentivo, de autoestima de alguma 

coisa assim que faz que vá pra baixo? 

G. H.  pois é essa é uma questão que aí os negros tem que resolver. Por que é que chega na 

faculdade pouquíssimos negros, se tem pessoas com escola pública que entram? Isso é uma coisa 

que tem que fazer uma revolução. E vai muito da escola pública, o professor não coloca o filho 

dele na escola pública, mas dá aula na escola pública, mas põe na particular. 

PESQUISADOR: não acredita na escola pública? 

G. H. não acredita na escola pública, o professor dar aula na escola pública e não acreditar na 

escola pública é um absurdo, que ética que temos aí? Então eu luto muito com essa questão da 

inclusão que está tendo agora é uma revolução, pessoas da escola pública podendo entrar na 

faculdade de graça, com bolsa integral. 
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PESQUISADOR: tá certo. 

G. H. é muito trabalho, mas tem que sair da marginalidade e ir pra realidade eu diria porque tem 

muitos negros reais e não marginais, eu acho que a gente pode começar com o André Rebouças 

nessa época aí o que ele fez, o que ele fez de projetos de portos, um negro, mas nisso não se toca. 

Eu falo assim você conhece a avenida André Rebouças? Não conhece. 

PESQUISADOR: as vezes conhece só a avenida. 

G. H. por que André Rebouças? Quem foi? Era importantíssimo para a história esse homem para 

a história do Brasil, porque aí você fala teve negro engenheiro naquela época, então muda, muda 

uma coisa na cabeça das pessoas, dos meninos que teve negro isso e aquilo e não só jogador de 

futebol, porque dançar e sambar tudo bem e agora e outra coisa, todo mundo faz, é válido mesmo, 

esse aqui é um ator que é importantíssimo também como o ator negro, muito importante, pra dar 

dignidade e autoestima do negro ele faz papel que ele escolhe os papéis que ele faz, ele não faz 

qualquer papel, eu até gostaria de ver esse último papel que ele fez, esse último filme que ele fez... 

PESQUISADOR: ele está fazendo um filme? 

G. H. é o último filme dele, olha a mudança, primeiro era samba, batuque, pagode, música clássica 

na favela. Por que não? Por que tem que ser só samba, só pagode, só futebol? Por que tem que ter 

feijoada? 

PESQUISADOR: pra manter os estereótipos? 

G. H. manter os estereótipos, é aquele negócio ali e fica lá o dia todo. Eu vou ver, não vi ainda, 

vou tentar ver. 

PESQUISADOR: você sabe o título? 

G. H. não sei, é um cara que leva música clássica pra favela e começa a transformar a vida das 

pessoas. 

PESQUISADOR: como na favela de Heliópolis? 

G. H. é musica clássica, não pagode ou essa música que eles gostam agora aí... 

PESQUISADOR: funk? 

G. H. é funk, não, é muito bom, muito bom. Eu gostaria depois de ter algum retorno da senhora. 

PESQUISADOR: nossa, mas eu estou super honrada que todo mundo quer retorno. 

 

Escola Pública - disciplina: Português  

Prof. T. J. 

PESQUISADOR: quais são os seus hábitos de assistir televisão? Qual tipo de programa você 

gosta, que você assiste... 

T. J.  TV aberta eu só assisto telejornal. 

PESQUISADOR:  só telejornal? Qual telejornal? 

T. J.  jornal da Globo, jornal do SBT, jornal da Band… 
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PESQUISADOR: qual? Jornal da noite, ou de manhã? 

T. J.  da noite, não, da noite. De manhã, da Globo. eu acordo a primeira coisa que eu faço é ligar, 

eu assisto o Bom Dia São Paulo. 

PESQUISADOR: você acorda e liga a televisão? 

T. J.  é a primeira coisa que eu faço. Eu começo meu dia fazendo as coisas e ouvindo o que está 

acontecendo. Bom Dia São Paulo, depois Bom Dia Brasil. Todo dia. Essa é uma prática. 

PESQUISADOR: um hábito? 

T. J.  é. E vou dormir também do mesmo jeito.  

PESQUISADOR: só jornal? 

T. J.  só jornal e depois eu assisto, e só assisto TV fechada. 

PESQUISADOR: assiste TV fechada? Qual é a TV fechada? 

T. J.  History, que eu amo, National, Animal Planet, Fox, também assisto alguma coisa. Ontem, 

por exemplo, ontem eu assisti um programa que eu adoro, que é Alienígenas do Passado, no 

History. Então, todo dia, praticamente, a minha TV é TV fechada. TV aberta, só pra telejornal 

mesmo.  

PESQUISADOR: mas por que? O que você acha da programação da TV? 

T. J.  não acrescenta, não consigo mais ficar diante daquilo, porque só entretenimento pra mim 

não me satisfaz. Eu quero que seja entretenimento, mas também conhecimento. E eu me 

entretenho com o History, por exemplo.   

PESQUISADOR: você acha que a TV aberta não tem nenhum programa que tenha um conteúdo 

que te interesse mais? 

T. J.  difícil, viu, muito difícil. Porque você não aprende nada, você não acrescenta nada. 

PESQUISADOR: não te acrescenta? 

T. J.  não. Agora, nos canais fechados, você pega o que você quer, né. 

PESQUISADOR: é mais segmentado, né? 

T. J.  sim, sim. Ah, quero ver Alienígenas do Passado. Então, é isso que eu quero, sabe? 

PESQUISADOR: que mais que você assiste? O Alienígenas do Passado... 

T. J.  o Animal Planet… por exemplo, muito dese... muito… muito… documentário sobre a 

África, sobre os animais da África, sobre esse mundo selvagem eu também gosto, né, Planeta 

Terra também. 

PESQUISADOR: o que é o Planeta Terra? Passa no Histo… no Animal Planet? 

T. J.  não, não, passa no National. 

PESQUISADOR: ah tá. Geographic? 

T. J.  isso. Então vai falar sobre a Terra, sobre a evolução, sobre… Esses dias tava mostrando 

sobre os buracos negros que passam aqui do nosso lado. E a gente nem sabia, eu nem sabia disso, 

aprendi agora essa semana, que os buracos negros passam aqui do nosso lado, e que em 2029 vai 
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passar um… um asteroide, muito próximo da Terra, como há muito tempo não passa. Vai passar 

a 25 mil quilômetros da Terra. Que é assim como se tivesse passando quase que, quase que 

impactando.  

PESQUISADOR: fazendo uma ultrapassagem. 

T. J.  é, quase, exatamente, é isso aí. Até eles compararam um carro passando outro, seria mais 

ou menos isso. Sabe? E isso em 2029, hein! 

PESQUISADOR: é, daqui a pouquinho. 

T. J.   já tá aí. Essa coisa toda que eu gosto de ver. 

PESQUISADOR: então o que você busca na televisão é conhecimento? 

T. J.  conhecimento. 

PESQUISADOR: e não entretenimento? 

T. J.  não, mas eu me entretenho com o conhecimento. 

PESQUISADOR: ah, ok. É porque a TV aberta, assim, ela é bastante popular, né. A gente tem ai 

uma penetração de TV no Brasil de 97%. Então 97% dos usuários brasileiros têm televisão, e a 

maioria, é televisão aberta. Então isso, de alguma maneira, entra na casa das pessoas.  Todo o 

conteúdo entra na casa das pessoas, em forma de entretenimento, tal, e ele é muito vasto, né, tudo 

que tem na televisão. E qual desses conteúdos, o que você poderia “linkar” de TV que você vê 

que você podia trazer pra sala de aula, que talvez você comente entre seus alunos, que possa ser 

ferramenta, dado que eles assistem televisão massivamente, né, você tem alguma coisa, alguma 

troca que você faça com os seus alunos? 

T. J.  o que eu sempre falo pra eles é o seguinte, que como eu sou professor de português, eu 

trabalho produção textual... 

PESQUISADOR: redação, essas coisas… 

T. J.  redação, exatamente. Então o que que eu falo pra eles: “gente, quem não tá antenado com a 

atualidade, não escreve”. Não tem o que escrever, concorda? Então, pra eu saber das coisas, eu 

tenho que estar antenado com os telejornais.  

PESQUISADOR: mas só os telejornais que podem te trazer assunto? 

T. J.  não, as entrevistas e todo essa, esse material que a TV fechada oferece. Que lá você busca, 

lá você tem n opções, né. 

PESQUISADOR: mas e os seus alunos aqui que não tem TV fechada? 

T. J.  não, boa parte tem TV fechada. Eu não tô trabalhando… Aqui minha, essa clientela que tá 

aqui não é uma clientela pobre.  

PESQUISADOR: não? 

T. J.  não, ao contrário. Quando eu falo em History, em National Geographic… 

PESQUISADOR: eles conhecem? 
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T. J.  uma parcela bem grande aqui sabe do que eu tô falando. Eu sempre, e eu sempre digo pra 

eles: “ó, eu não consigo mais ver TV aberta”. Porque isso é fato também, isso muda na nossa 

cabeça. Quando eu tinha, quando eu tava começando minha faculdade, eu gostava de TV aberta. 

Mas o tempo vai mudando você, né, o conhecimento vai transformando, e aí não dá pra sentar na 

frente da televisão e ficar ali vendo Ratinho, novela da Glo... não dá, não consigo. Impossível, 

não dá mais. Eu já falei pra eles: “já avancei, não é possível”.  

PESQUISADOR: e os seus alunos? Eles trazem coisas pra você, da TV aberta pra comentar com 

você? 

T. J.  olha, muito pouco. 

PESQUISADOR:  o que eles veem? Você sabe o que eles veem, na televisão? O que eles 

assistem? 

T. J.  olha, eu não sei… Hoje, o que eu percebo que eles veem muito são as redes sociais. Isso 

eles estão conectados o dia todo.  

PESQUISADOR:  mas aí é internet, né, Facebook… 

T. J.  Facebook principalmente. Facebook, Whatsapp, sabe, é... Nem o Google, que eu acho que 

é uma ferramenta tão importante, eles não acessam tanto, mas o Facebook é ali… 

PESQUISADOR: é um outro tipo, né, é conversar… 

T. J.  e televisão, quando pergunto se eles assistem telejornais, a maioria diz que não.  

PESQUISADOR:  mas o que eles trazem as vezes, você não sabe o que eles falam no corredor? 

Se eles assistem os programas, sei lá, até reality, novela, auditório...  

T. J.  não, eu não vejo eles falando de novela. Eu vejo que eles gostam muito de filme de terror, 

sabe, isso é uma coisa que eles gostam muito, então eu vejo sempre que eles assistem muito. E eu 

acho que hoje também com essa coisa do filme pirata, também isso facilitou pra todo mundo ver 

muito filme. Então a criançada hoje tá trocando, sabe, eu percebo… 

PESQUISADOR: de DVD? 

T. J.  é, acho que o DVD barateou demais, então todo mundo hoje já viu tudo, porque eu também 

vejo muita coisa, né, de filme, mas tudo que eu falo pra eles... 

PESQUISADOR: você gosta de ficção, então, também? 

T. J.  ah, eu gosto também, também, mas eu gosto mais de histórias reais, possíveis, sabe, eu gosto 

muito de coisa relacionada a história, por exemplo, filme que fala sobre Roma, Idade Média, essas 

coisas, é comigo, sabe.... Não sei se é porque também é minha área, eu trabalho com literatura, 

então, entro em Idade Média, em história o tempo todo, então acabo gostando mesmo. E eu 

procuro mais isso, os meus filmes geralmente são nessa linha.  

PESQUISADOR: então, dos seus alunos, você não percebe muita coisa de televisão não? 

T. J.  não, não… 

PESQUISADOR: nem programa esportivo… 
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T. J.  não, esportivo sim, eles falam bastante de futebol. Os meninos. As meninas, não. 

PESQUISADOR: e você não sabe nem o que as meninas falam também, o que elas gostam? 

T. J.  puxa vida, elas… tá, elas, algumas meninas falavam de Malhação, eu lembro que Malhação 

era uma coisa que elas acabavam comentando, e o pessoal comentava bastante, e… E aí, olha, 

acho que é só, viu… não via mais observação de nada mais.  

PESQUISADOR: então, você não assiste novela de jeito nenhum?  Mas lembra de alguma 

novela… 

T. J.  não que eu não assisto, eu… faz muito tempo que eu não assisto novela. 

PESQUISADOR: faz tempo? E qual recordação que você tem de alguma novela assim que você 

gostou, que você assistiu porque você gostou? 

T. J.  ah, eu, o que me lembro é que, assim, era algo que me dava certa, enfim certo prazer naquele 

momento ali, mas era uma coisa  que me… 

PESQUISADOR: um hábito? 

T. J.  que me desestressava. 

PESQUISADOR: a novela? 

T. J.  é. 

PESQUISADOR: de chegar depois do trabalho, assistir a novela… 

T. J.  é, quando a novela era engraçada eu achava que me desestressava, me acalmava… 

PESQUISADOR: sei… entretinha, né? 

T. J.  é, me desligava um pouco, né. Agora, faz tempo que eu vi a última novela, depois não vi 

mais também. 

PESQUISADOR: você lembra de alguma novela que você tenha visto, que você tenha gostado? 

T. J.  sim, acho que a última que eu vi foi Amor à Vida - não é tão longe assim, né? Faz o que, 1 

ano, 1 ano e pouco, né? 

PESQUISADOR: é, é. Foi a do Félix, né? 

T. J.  foi, exatamente. Que era uma novela engraçada, e aí tinha todo aquele contexto lá, e eu 

gostava. Mas também foi a última que eu vi, e antes dela eu nem me lembro qual foi outra. 

PESQUISADOR: nem lembra? 

T. J.  não. 

PESQUISADOR: e me diz uma coisa, o que te motiva a ver uma novela? Você disse que pra dar 

uma limpada na sua cabeça, né? E que você poderia, por exemplo, nessa novela que você viu, foi 

a última que nem foi há tanto tempo assim, foi ano passado, foi meados até do ano passado… ou 

até desse ano…   

T. J.  não, esse ano não. 

PESQUISADOR: não, foi ano passado? 

T. J.  foi ano passado. 
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PESQUISADOR: mas é que eu me lembro bem dela. E você poderia, o que você aproveitaria 

dessa novela em sala de aula? Já que TV aberta, todo mundo assiste a um horário, que tá todo 

mundo em casa, jantando, televisão ligada, é um hábito do brasileiro deixar a televisão ligada, 

ficar ouvindo a novela, então que isso teria uma, eles ouviriam e teriam… você acha que tem 

algum tema que poderia usar em sala de aula? 

T. J.  eu acho que daria, eu acho que aquela novela, por exemplo, eu acho que ajudou um pouco 

a quebrar essa coisa do preconceito sexual, que teve aquele caso bem explícito dos namorados, 

da paixão deles… 

PESQUISADOR: qual? 

T. J.  do próprio Félix. 

PESQUISADOR: ah o do Félix? Porque tinha um casal também que adotou uma criança… 

T. J.  isso, isso… Porque o Félix na verdade, ele passou ser o personagem principal ali, né.  

PESQUISADOR: é, ele era o vilão, mas depois ele foi adquirindo umas características, acho que 

até pelo gosto do público, né, o público gostou dele. 

T. J.  é, eu acho que sim, então… 

PESQUISADOR: você poderia falar sobre o preconceito... 

T. J.  exatamente. Você quer mudar de lugar? Quer mudar pra outra sala? Porque o pessoal tá 

entrando aqui… Não? 

PESQUISADOR: mas você acha que, você poderia abordar, você acha que seria interessante?  

T. J.  eu falo sobre esse tema, inclusive nós trabalhamos esse ano sobre a tolerância na sala de 

aula. Porque meu livro, ele é dividido por temas, então o primeiro tema foi sexualidade, foi 

gravidez na adolescência; depois o segundo tema foi intolerância, e aí trabalhava todo o tipo de 

intolerância. E aí você faz uma associação, aí você pega a novela lá e fala: “tu lembra da novela? 

Então, tá vendo?”. E aí, eu acho que essa nova geração já tá se habituando com certas questões. 

Por exemplo, hoje ver a ascensão do próprio negro, que na minha época o negro era muito 

maltratado nesse país, né... Hoje, encara-se diferente isso. 

PESQUISADOR: você acha que houve uma evolução nesse sentido? 

T. J.  nossa, tenho certeza! Quem fala, porque, olha, uma coisa que eu nunca mais ouvi na escola 

foi um gritar com o outro “ah, negro”, “macaco”... não existe isso. 

PESQUISADOR: por mais que falam...  

T. J.  sério, por mais que falem. E se isso acontece, tá na cabeça dos adultos, dos nossos jovens 

não.  

PESQUISADOR: você acha que evoluiu na cabeça dos jovens? 

T. J.  evoluiu bastante. 

PESQUISADOR: o que você acha que pode ter contribuído pra isso acontecer? Pra essa mudança 

geracional? 
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T. J.  então, eu acho que por aí que a televisão entra como papel positivo. Como ela começou, 

como ela dita valores, então ela começou a ditar através das novelas, dos filmes, da Malhação, 

porque a Malhação também trabalhou sobre isso, né, e outros tantos programas aí que começaram 

a trabalhar, a encarar de forma diferente essas coisas do preconceito racial, religioso, sexual, 

físico, e tudo mais. Então, eu não sei, eu tenho, eu me lembro da minha época como aluno quanto 

de preconceito, quanto de brincadeira preconceituosa que existia, e o hoje, sabe? 

PESQUISADOR: e você vê aqui que não tem tanto isso? 

T. J.  não, contra o negro, eu não ouço. 

PESQUISADOR: e você acha que a televisão pode ter tido um papel nisso? 

T. J.  eu acho que sim. Que isso aí não vem da família não. 

PESQUISADOR: não vem da família? 

T. J.  não, não, não. Porque na família acho que é onde nasce inclusive os preconceitos. Todos, 

né. E a televisão tem corrigido alguma coisa. Tem melhorado. Eu acho que nesse aspecto é bom, 

foi bom. 

PESQUISADOR: e você assistiu uma novela, já ouviu falar numa novela chamada Lado a Lado? 

Das 18 horas? 

T. J. já ouvi falar, mas não assisti não.  

PESQUISADOR: não assistiu? 

T. J.  não.  

PESQUISADOR: então, essa novela é o meu objeto de estudo. Ela fala exatamente sobre, é uma 

novela que narra, os personagens passam pela história do Brasil no início do século XX, na 

primeira década. É de 1903 a 1910. Então ela relata alguns fatos históricos, mas os personagens 

vão fazendo parte daquela história. Então tem, muito a história dos negros. Foram 15 anos após a 

abolição dos escravos, os negros saindo e tendo que se virar e a história de toda população do Rio 

de Janeiro naquela época e principalmente dos negros, que eram quase que a maioria no Rio de 

Janeiro, naquela época. E os papéis principais foram pra negros. E a história principal foi a história 

dos negros. Então, ela é uma novela muito interessante, e é esse vídeo que eu queria mostrar pra 

você, pra você dar uma olhadinha, pode ser? 

T. J.  pode. 

Apresentação do vídeo editado Lado a Lado 

T. J.  acho que o aspecto histórico, bacana falar aí dessa questão das revoltas e tudo mais. Mas 

você acredita que a questão quanto ao preconceito racial eu não consigo mais ver uma abordagem 

muito séria na escola mais, porque não vejo necessidade. 

PESQUISADOR: não vê necessidade? 

T. J.  não vejo, juro. Então, eu não entendo a mídia continuar reforçando essa ideia de que “não, 

porque existe um preconceito velado”, mas eu vejo que a criançada e os jovens hoje, ninguém 
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fala mais, não existe mais essa brincadeira, sabe? Eu não ouço. Então, se eu tivesse ouvindo, é 

lógico que teria motivo pra dizer, olha, vamos trabalhar essa questão do preconceito, da 

intolerância e tudo mais… 

PESQUISADOR: mas até você falou que foi pauta da sua aula… 

T. J.  não, foi pauta, mas então, mas começou como intolerância religiosa, não de cor, não foi 

falando da questão racial. Foi falando de intolerância, cada um tem um modo de se vestir, depois 

a, os muçulmanos, depois a intolerância lá no Oriente Médio, entendeu? Como é que aqui também 

acontece um pouco dessa intolerância ainda, né. Mas não entrou especificamente na intolerância 

do negro, mesmo porque eu não vejo mais… 

PESQUISADOR: mas no livro não tem? 

T. J.  não, fala, fala, mas assim, não dá grande destaque. Sabe por que? Eu acho que esse tema já 

tá, sei lá, não vejo necessidade de se aboR. F. ar isso, e parece que cada vez que se mexe nisso, é 

querer mexer numa coisa que já tá meio que esquecida. Eu sinto isso, de verdade, como 

professor… 

PESQUISADOR: mas esquecida ou... reelaborada... 

T. J.  não, não, não é velada não. 

PESQUISADOR: não, reelaborada.  

T. J.  não, não, não é nem reelaborada, é esquecida mesmo. Meus alunos, eu tenho alunos negros 

aqui e tenho alunos, maioria branca. Ninguém, se tratam, ninguém vê que o outro é diferente pela 

cor, ninguém, eu não vejo esse tratamento. Agora, você vê como é diferente, quando eu comecei 

minha profissão, isso há mais de 25 anos atrás, eu tive um aluno negro na escola particular que 

ele começou a ter problemas na minha escola, porque ele era perseguido todo dia por essa questão, 

a ponto dele querer desistir da escola. Um dia a mãe chegou lá com ele e ele falou “não quero 

mais estudar aqui, porque eu tenho vergonha da minha cor, porque todo mundo pega no meu pé 

o dia inteiro”, e aí assim, ele era vítima constante daquela coisa do preconceito. E hoje isso eu 

não vejo mais. 

PESQUISADOR: mas não é porque você está numa escola estadual? 

T. J.  não, eu venho de escola particular, acabei de sair, eu falei pra você, eu sempre trabalhei em 

escola particular e pública, e eu vejo que nas duas a coisa mudou muito. 

PESQUISADOR: então você acha que é uma coisa da geração mais nova?  

T. J.  a criançada tá com outra mente, eu acho, outra mentalidade. 

PESQUISADOR: e você acha que se deve a que? 

T. J.  eu acho que se deve à televisão. 

PESQUISADOR: então produtos como esse? Essa novela ou… 

T. J.  produtos como esse.   

PESQUISADOR: o que, por exemplo? Uma novela como essa, que mais? 
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T. J.  eu acho que um dos programas que influenciou muito essa geração toda aí foi Malhação. 

PESQUISADOR: mas Malhação tem essa temática? 

T. J.  tem, Malhação trabalha todas as temáticas. Porque eu cheguei a ver uma época, tanto que 

meus alunos falavam em sala de aula, que eu comecei a assistir também. Ai aborda, cada hora tá 

abordando um tema polêmico. 

PESQUISADOR: mas só de juventude... 

T. J.  tudo. 

PESQUISADOR: tipo o que? 

T. J.  tudo. Droga, preconceito racial, preconceito, homofobia, é… social, físico, sabe, 

consumismo, eu vi de tudo na Malhação. Tanto que ela fez sucesso durante, acho que décadas.  

PESQUISADOR: é, ela é bem longa... 

T. J.  e meus alunos falavam pra mim “eu não perco um”, todo dia eles chegavam na sala 

comentando sobre Malhação. E aí eu comecei a ver também por causa deles. E eu vi que eles 

realmente abordavam, por trás daquela brincadeira toda de jovens, aquela escola, aquele contexto 

todo, sempre trabalhava uma temática legal. Então acho que a televisão também, aberta, que não 

é bem minha, não é meu forte, ela também teve esse aspecto positivo aí, né. Se ela também, se 

ela ditou valores ruins pra nós, ela também...  

PESQUISADOR: quais, por exemplo? 

T. J.  quais? Consumismo, por exemplo. 

PESQUISADOR: consumismo? Você acha que a televisão...  

T. J.  dita isso o tempo todo, acho que ela é que é a maior culpada disso. Porque se nós estamos 

recebendo imagem o tempo todo “ó, é pra você comprar, comprar, comprar, comprar”, e se eu 

comprar eu sou o bom, não é isso? Se eu comprar eu sou mais chique, eu sou mais bonito, não é 

tudo isso que eles pregam pra nós? 

PESQUISADOR: mas pregam aonde? Em programas, na publicidade… 

T. J.  principalmente da publicidade, que a nossa TV é uma das que mais tem publicidade de 

consumo no mundo. Inclusive, a lei diz que deveria ter mais propagandas instrutivas, 

educacionais, e a nossa TV peca nesse sentido. Porque tudo é propaganda. Sabe uma coisa que 

eu reparo? Propaganda de carro, por exemplo. Eu estou sem carro. Mas você acredita que as 

poucas vezes que eu vejo telejornal, alguma coisa, é tanta propaganda de carro, que isso tá 

mexendo comigo? E eu tô brigando pra não comprar um carro, entendeu? E a propaganda diz: 

compre! Compre! Sabe? Então tá sendo uma luta. Imagina na cabeça de uma criança, que vê um 

celular, que vê uma roupa… 

PESQUISADOR: então você acha que a mídia sugestiona muito? É muito, causa muito… 

T. J.  sim, sugestiona demais… 

PESQUISADOR: que sugestiona maleficamente...  
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T. J.  mas também... 

PESQUISADOR: e positivamente. 

T. J.  e positivamente. 

PESQUISADOR: é interessante, mas em programas também você acha também que tem essa 

temática de consumismo? 

T. J.  sim, sim. 

PESQUISADOR: em que programas? 

T. J.  esses programas de auditório, por exemplo, que a mulherada vai lá e mostra aquelas pernas 

gigantes, aqueles corpos perfeitos, aquelas roupas maravilhosas, tudo isso. E hoje nós criamos um 

modelo novo agora, de padrão de mulher até, que na minha academia tá lotada. A mulherada quer 

ter perna enorme, quer ter glúteos enormes, é o sonho delas. É um outro padrão, é o padrão novo 

agora. Você vê que a mulherada que aparece na mídia agora é esse padrão. Não é nem a magérrima 

mais, a magérrima tá fora. Agora, no Brasil pelo menos, é esse o padrão agora. É isso. Você 

entendeu? Então a televisão vai ditando valores. Mas também tem esse lado bom. Nossa, eu 

quando era aluno da escola, o que eu ouvia de preconceito racial, sexual, físico, era uma coisa 

absurda! Hoje, não. 

PESQUISADOR: é, isso é uma boa notícia. 

T. J.  nossa, hoje eu achei que a coisa, eu vejo como a coisa melhorou muito, muito. Sabe? Tanto 

que quando eu vou falar de preconceito e intolerância, eu falo de outras questões. Por exemplo, 

eu falei agora de intolerância política, né… 

PESQUISADOR: que tá muito recente, né. 

T. J.  exato. Isso não surgiu da nossa criançada, surgiu de adultos, de pessoas adultas. Né? Eu não 

vou ficar abordando muito a questão do preconceito racial, porque eu não sinto que há essa 

necessidade mais.  

PESQUISADOR: e me diz uma coisa, pelo que a gente viu aqui, ou não, enfim, mas pela mídia, 

como que você debateria a formação do Brasil que vivemos hoje utilizando essas discussões que 

foram exibidas em Lado a Lado? Que a gente viu agora… 

T. J.  como é que a gente viu o Brasil hoje? 

PESQUISADOR: a formação do Brasil de hoje. Você mesmo tá falando da evolução, né, você 

tem até uma memória histórica bem definida e bem... 

T. J.  acho que essa novela seria até boa para resgatar, para fazer as pessoas relembrarem o valor 

do negro pro Brasil e da dívida que nós temos com eles, do quanto eles  sofreram, do quanto eles 

fizeram parte da formação desse país. Quando se fala em, por exemplo, em cota, alguns brancos 

aí, e até negros mesmo, são contra. Mas isso é forma de resgatar aquilo que realmente durante 

séculos eles foram marginalizados, da escola, da faculdade, melhores empregos, melhores 

salários, porque até muito pouco tempo atrás o negro não ocupava certos espaços, você sabe disso. 
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PESQUISADOR: então você acha que eles já estão ocupando? 

T. J.  eu acho, acho que sim, tanto que aí a televisão é um exemplo. Quando que a televisão, 

antigamente você assistia a novela, quando que você via um negro, uma pessoa negra participando 

de comerciais? Hoje todo comercial tem que ter um negro. E tá certíssimo, né, porque nós somos, 

o Brasil é, também tem muito negro. Então tem que ter, lógico que tem que ter. Então isso já tá 

acontecendo.         

 

Escola Pública - dsciplina: Português  

Prof. G. R. 

 

PESQUISADOR: me fala um pouquinho sobre televisão, o que você gosta de assistir em 

televisão… Como é que é? 

G. R.   eu gosto muito do jornal. 

PESQUISADOR:      quais que você assiste? 

G. R.   eu gostava muito da Record., Marcelo Rezende, mas parei; é muito dramático. Depois eu 

assisto a Record News, SBT de manhã, quando tô em casa eu assisto, eu fico procurando mais as 

notícias; e às vezes assisto à Fátima Bernardes também, o Encontro... 

PESQUISADOR:      e você gosta? 

G. R.   mais ou menos, mas as vezes você não tem muita opção, né… 

PESQUISADOR:      então você gosta mais de notícia. 

G. R.   eu gosto mais de notícia. 

PESQUISADOR:      você liga a televisão para assistir, ouvir o que está acontecendo... 

G. R.   ligo, ligo, gosto. As vezes até também, no horário em que eu assisto, as vezes até eu tô 

passando roupa na sala e eu ligo a televisão pra ficar ouvindo... 

PESQUISADOR:      te acompanhando, te faz companhia... 

G. R.   me faz companhia. 

PESQUISADOR:      mas o horário que você assiste mais à televisão... 

G. R.   eu gosto do Jornal Nacional, que eu já entro também, pego um pouco do jornal antes, 

depois vou pro Jornal Nacional, e eu pulo essas novelas. 

PESQUISADOR:      7, 6…  

G. R.   é, eu pulo. 

PESQUISADOR:      Por que? 

G. R.   sabe porque que eu pulo, porque quando eu trabalhava que meu filho vinha, porque meu 

filho é cadeirante, então quando ele vinha, às vezes vinha num horário que eu num... então eu já 

me habituei a nem começar. E tem meu outro filho... 

PESQUISADOR: então você chega em casa tarde, ou você tá em casa? 
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G. R.   não, eu chego em casa 6 horas mais ou menos e vou fazer alguma coisa, lanche, alguma 

coisa, meu filho agora tá trabalhando, então quer dizer que agora num tem problema, mas tem o 

outro que na hora da novela ele quer ver outro canal e não sei o que, então como eu tô só com 

uma televisão, então… 

PESQUISADOR: então na hora da novela das 6 e das 7, está com seus filhos. 

G. R.   é, eu deixo pra eles. 

PESQUISADOR: tem um compartilhamento. Tá certo. 

G. R.   é, porque as vezes no começo eu via a das 9 e já ficava “ô mãe, deixa eu ver tal...”, e eu 

“ah, não, agora essa é minha”. 

PESQUISADOR: e já colocaram uma novela bem tarde, porque ela era das 8, né… Agora tá às 9 

horas. 

G. R.   mas eu gosto de novela. 

PESQUISADOR: você gosta? 

G. R.   gosto, gosto. 

PESQUISADOR: o que você gosta nas novelas? Por que você gosta de assistir novela? 

G. R.   ah, eu acho que tem bastante coisa assim, de realidade também, né… 

PESQUISADOR: realidade? 

G. R.   ah, eu acho... 

PESQUISADOR: tipo o que, assim? 

G. R.   ah, sei lá…  

PESQUISADOR: você pode exemplificar? Por exemplo, na Império, você está vendo Império, 

né? 

G. R.   vejo, as vezes eu como, porque as vezes meu marido chega que mora fora, eu saio, e daí 

eu como, né… Mas eu gosto, assim, as vezes eu não tenho muito o que assistir, né… As vezes 

meu filho aluga filme, a gente assiste... 

PESQUISADOR: mas o que você gosta da novela, que você estava falando que tem muita coisa 

da realidade… 

G. R.   não, eu acho assim, não é que tem; tem várias partes assim, o que você vivencia também 

na vida, né... 

PESQUISADOR: é? 

G. R.   eu acho… 

PESQUISADOR: a novela então trata um pouco do dia a dia das pessoas? 

G. R.   eu acho, eu acho. 

PESQUISADOR: você tem algum exemplo pra me dar? Não precisa ser Império não, qualquer 

uma… Império só tô te dando exemplo porque você disse que assiste… tá assistindo agora, né... 
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G. R.   o que que eu posso te dizer… sei lá… Eu acho assim... um pouco de homossexualismo, 

né, eu acho… você não tem aquele preconceito... 

PESQUISADOR: não tem? como assim? 

G. R.   eu não tenho preconceito assim com... homossexual, entendeu… Mas conheço muita gente 

que me critica, “ah, não sei o que…”, mas eu não tenho. Pela realidade, eu acho que mostra que 

é um ser humano, né… você não pode estar… 

PESQUISADOR: igual a qualquer um, enfim… 

G. R.   ah, eu acho… 

PESQUISADOR: e você acha que essas questões você podia trabalhar em aula? Já que você 

trabalha com jovens e, como você falou, tem muita gente preconceituosa... 

G. R.   eu já trabalhei em sala de aula isso… 

PESQUISADOR: sobre isso? 

G. R.   já. Inclusive, lá na minha cidade eu tive uma aluna que a gente tava trabalhando justamente 

nessa questão e ela perante - era os aprendiz que eu peguei, era um projeto, que eu peguei essas 

aulas -, e falando sobre a sexualidade e tal, ela virou - e só tinha mais moleque na sala -, ela virou, 

ergueu a mãe e falou assim: “eu sou homossexual, eu namoro uma menina”. Então os meninos 

ficaram, e uma menina muito bonita... 

PESQUISADOR: que coragem, hein? 

G. R.   que coragem! Eu achei ela de uma coragem assim… uma menina bonita, viu, bonita 

mesmo… dai ela começou a conversar tal, e eu falei “ah é, tal”, e começamos… teve uns que já, 

mudou né, que já falou, e ela não. No outro dia ela trouxe a foto da menina, daí ela já comentou 

também que o cunhado criticava e teve uma filha com tendência também… Ela começou a falar 

de... 

PESQUISADOR: aí você tá falando, você citou homossexual por causa da novela que tem toda 

aquela problemática... 

G. R.   que tem toda a problemática de...   

Pausa 

PESQUISADOR: então, você tava falando da temática de homossexualismo da novela. É por isso 

que você deu esse exemplo. 

G. R.   eu dei um exemplo assim meio do que você vê hoje em dia, né, então… 

PESQUISADOR: e aí você acha que a novela coloca esses casos e isso reflete a realidade. 

G. R.   eu acho que uns aceitam e outros não, lá, né, você vê que tem a barreira, tem... 

PESQUISADOR:  mas você acha que esse tipo de coisa colocada numa telenovela, ela faz as 

pessoas pensarem, discutirem, refletirem sobre? Que ela ajuda? 

G. R.   acho que depende da cabeça, daqueles que tem a cabeça ali não muda mesmo. 

PESQUISADOR: não muda? 
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G. R.   eu acho que não. 

PESQUISADOR: e nesse… porque a telenovela ainda é o programa de televisão... televisão é o 

que as pessoas mais assistem, é o meio de maior consumo, e a telenovela é a maior audiência, até 

hoje é a maior audiência que a gente tem.  

G. R.   até meu menino me critica: “mãe, você vai assistir essa porcaria? ”. E eu falo: “você vai 

assistir seu jogo de futebol que eu não gosto e eu vejo minha novelinha, deixa minha novelinha”; 

“Ah, mas coisa besta, mãe! ”. Falei: “é, tudo é besta”.  

PESQUISADOR: porque quando seu filho chega e te critica por ver novela, você vê alguma coisa 

de ruim na novela? Você acha que tem alguma coisa negativa? 

G. R.   não, eu não vejo assim. Eu acho que ali ensina muito uma realidade, você não acha? Que 

nem a Brasil lá, eu achei uma novela maravilhosa! 

PESQUISADOR: Geração Brasil? 

G. R.   não, a Avenida Brasil. 

PESQUISADOR: da Carminha… 

G. R.   da Carminha, achei muito boa aquela novela! 

PESQUISADOR: é? Mas o que você acha que a novela ensina de bom assim? Você tem exemplo?  

G. R.   o que ela ensina? sei lá, né... 

PESQUISADOR: você falou essa coisa de ter a realidade do dia a dia espelhada lá na novela, isso 

não faz o povo dialogar também? Colocam algumas questões, as pessoas aqui fora começam a 

conversar, começam a falar sobre esse casal, essa coisa desse cara que tá no armário, que ele saiu, 

que ele é um homem casado...   

G. R.   e você vê que todas as novelas agora têm isso aí, né…  

PESQUISADOR: tá um pouquinho acontecendo, né, acho que de repente uma fórmula que deu 

certo… 

G. R.   eu não sou preconceituosa. Eu tive amigos tudo, mas... 

PESQUISADOR:  tem gente que é...     

G. R.   tem gente que é… 

PESQUISADOR: mas, olha só, se por exemplo, você acha que quando você vem aqui, você 

conversa com seus amigos, isso não faz refletir um pouco, as pessoas começam a falar, começam 

a  refletir… Você acha que isso pode ser uma coisa que a novela faz? 

G. R.   eu acho, eu acho que tem sim. 

PESQUISADOR: e tem alguma dessas coisas que acontecem na novela, que são passadas na 

novela, que não são boas?     

G. R.  ensina o crime também, não tem? 

PESQUISADOR: ensinam o crime? 
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G. R.   não, não tem aquelas novelas que ensina... que faz a… Que ensina o crime não, eu tô me 

referindo a exemplos de que vai assaltar, aquelas coisas, mas eu acho que traz, porque tudo que 

você faz de errado, no final ele é punido, né… 

PESQUISADOR: mas na novela isso acontece? 

G. R.   acontece, né. 

PESQUISADOR: mas você acha que essa finalização “do que você faz errado é punido”é 

interessante? 

G. R.   eu acho que sim. Reflexão mesmo, né… 

PESQUISADOR: e você podia me falar das novelas que você assistiu? Você falou da Avenida 

Brasil… 

G. R.   assisti Avenida Brasil… antigamente, a Irmãos Coragem, que não é da sua época, mas eu 

gostei tanto! Antigamente eu achava as novelas muito melhores, né… 

PESQUISADOR: achava? 

G. R.   ah, eu achava... 

PESQUISADOR: por que você fala que elas eram melhores? 

G. R.   ah, eu não sei explicar, mas olha, prendia muito, né…  Verão vermelho… tinha, qual outra 

que eu assisti? Escrava Isaura… Foi muito boa! Acho que antes eu assistia mais, acho que eu 

tinha mais tempo pra isso. Hoje eu não, sabe, não tô me apegando assim às novelas. Só essa que 

eu assisto mesmo. 

PESQUISADOR: e você lembra das últimas que você assistiu? 

G. R.   Avenida Brasil… Ó, na realidade, eu nunca assisto das 6 e das 7. Não sei se é horário, meu 

horário que eu saia da escola era 6 e pouco, eu ia pra padaria, e aquele corre corre, e como eu 

morava no interior, minha casa era sobrado grande, então hoje eu tô num apartamento, então você 

liga a televisão e onde você tá você tá vendo, mas lá não, eu tinha, sabe, tem também meu filho 

precisando de mim, então...  

PESQUISADOR: e, me diz uma coisa, você como professora, professora de português, como que 

você usaria as coisas que você acha interessantes na novela em sala de aula? Você acha que 

poderia usar? 

G. R.   olha, geralmente, se acontece algum fato assim, a gente comenta na sala de aula: “essa 

novela aqui e tal, o que vocês acham?”. A gente dá uma, a gente faz um debate na sala de aula.   

PESQUISADOR: e hoje, você debateria o que com os teus alunos? 

G. R.   hoje… sobre a novela? 

PESQUISADOR: não tem nada pra debater? antes, vou te fazer uma pergunta antes, um 

questionamento antes: o que você acha que seus alunos assistem? O que eles comentam... 

G. R.   olha, a novela, geralmente, quando a gente comenta “quem assiste a novela?”, a maioria 

assiste.  
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PESQUISADOR: essa das 9? 

G. R.   essa das 9, Império, ainda não questionei, esse caso aí. Mas, o ano passado, assim, você 

trabalhando com eles, dava uma polêmica boa! 

PESQUISADOR: de qual novela? 

G. R.   da… antes dessa foi a do Félix lá… 

PESQUISADOR: ah, sei, Amor à Vida. 

G. R.   Amor à Vida, é. 

PESQUISADOR: a do Félix foi boa, né, pelo menos o Félix foi bom. 

G. R.   o Félix foi o que levou a novela, fora de série! Eu gostava de assistir por causa dele. 

PESQUISADOR: é, mas eu acho que a maioria. 

G. R.   nossa, ele é espetáculo, nossa… Agora esse que tá o Paulo Betti, eu tô achando muito 

exagero demais. 

PESQUISADOR: ele é meio caricatural, né? 

G. R.   é, muito! 

PESQUISADOR: e você usava alguma coisa dessa novela com os meninos, ou tinha uma troca, 

eles questionavam alguma coisa, enfim? 

G. R.   olha, quando eu trabalhei lá… é que ano passado eu fiquei só como eventual, então a gente 

como eventual você não tem aquela… Mas lá na minha cidade a gente batia bastante, a maioria 

assistia. Não sei se por ser do interior... menos os meninos, né, ficam “ah, não sei o que”... 

machismo... 

PESQUISADOR: ah, menino não assiste? 

G. R.   muito pouco. 

PESQUISADOR: ah é? que os meninos assistiam, você sabe? 

G. R.   acho que pendia mais pro futebol... Chaves, nossa, como eles gostavam… 

PESQUISADOR: Chaves? Chaves é um fenômeno, né! É um fenômeno! Até hoje! 

G. R.   meu filho… “ô Lucas, meu amor…”, “Não posso, que agora é hora do Chaves”. Tá moço! 

Tudo repetido! Eu falo: “gente, mas você viu mais de 30 vezes isso aí!”. Outra coisa que ele 

assiste, que eu gosto até de assistir assim, às vezes um filme à tarde se eu tô em casa eu não posso, 

porque ele quer assistir o negócio lá de emagrecer… da Bande… da Record.… Então, na hora do 

Chaves eu não posso pegar a televisão dele. 

PESQUISADOR: Chaves é no SBT, né? 

G. R.   eu já num… Acho que eu já vi tudo, então eu já não acho graça, não.  

PESQUISADOR: então da televisão, do que você assiste ou do que você conhece, o que você 

acha que seria interessante, que você podia levar pra sala de aula? Já que a garotada assiste muita 

televisão e tal...  

G. R.   na realidade, é que eu não entrei nesse assunto ainda, aqui, nessa escola. 
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PESQUISADOR: nunca precisou? 

G. R.   tem uma sala muito díficil, viu, sétima b... sabe, super difícil… então... Mas a gente 

comenta, assim, sobre um filme que viu, sabe? Uma coisa na televisão que passa, eles mesmo 

falam: “você viu tal coisa?”, “você  viu o que aconteceu?”. Mais de notícia, assim... 

PESQUISADOR: é mais de notícia que vocês conversam? 

G. R.   é, é mais de notícia. Lá na minha cidade, acho que por ser do interior, eles assistiam, assiste 

mais. 

PESQUISADOR: então você não tem uma sistemática de falar sobre trazer coisas da mídia pros 

seus alunos, nem os seus alunos trazerem pra você? Não tem uma… 

G. R.   tem uma troca, tem, tem. Mas eu não sei se é específico assim em novela. As vezes eles 

perguntam, né: “professora, a senhora viu ontem o que aconteceu ontem em tal lugar?”. Aí falo: 

“ah, assisti”. Aí a gente é uma troca, “que vocês acham, que não acha”... 

PESQUISADOR: você acha que a televisão traz isso, que a mídia traz isso? 

G. R.   eu acho, eu acho… 

PESQUISADOR: vem da televisão, vem da internet, de que meio? 

G. R.   de tudo. Acho que mais a internet também, né… 

PESQUISADOR: mais da internet do que da televisão? 

G. R.   eu acho, eles tão muito ligados à internet. Meu filho mesmo, tudo que ele, tá por dentro de 

tudo, mas tudo pela internet, que televisão eu vejo que ele não tem tempo, mas na internet ele tá 

direto. E eu sou uma negação em internet, então é só ali, bom... 

PESQUISADOR: então pra você é televisão? 

G. R.   pra mim, eu prefiro. 

PESQUISADOR: então vamos dar uma olhadinha na novela? 

G. R.   vamos. 

explicação novela 

Apresentação vídeo editado Lado a Lado 

PESQUISADOR: a novela é toda ambientada nesse período, ela vai de 1903 a 1910, aí esses 

personagens, a Maria, Isabel, Chico... qual o nome daquele outro? Enfim… Todos os personagens 

que aparecem, eles passam uma, eles vão fazendo a história, né. Então assim, continua sendo uma 

telenovela, né, ela é um folhetim, ela é uma narrativa, mas tem a história do Brasil de fundo, e 

tem uma coisa também dos negros estarem contando sua própria história. Eles é que estão 

contando a história, né. Então, o que você acha, você teria como, você trabalharia a história do 

Brasil em cima de um produto audiovisual desse tipo, como você faria? 

G. R.   Eu trabalharia, inclusive também haverá uma interação com eles, né.  

PESQUISADOR: com eles quem? Com os alunos? 

G. R.   com os alunos. Certo? E... 
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PESQUISADOR: como que você faria isso? Como você pensaria em fazer? 

G. R.   poderia até fazer, tipo assim, um debate na sala de aula sobre isso. 

G. R.   pode fazer também eles fazendo um artigo de opinião depois, no final. 

PESQUISADOR: mas aí você traria o vídeo, ou você conversaria sobre? Como que você... 

G. R.   eu colocaria o vídeo e faria igual você fez comigo, ia explicando… Eu faria isso, pra eles 

entenderem, porque nem todos assistiram, né.  

PESQUISADOR: mas você acha que é oportuno esse tipo de trabalho? Porque a mídia, eles 

consomem mídia, todo mundo consome, jornal, novela, você gosta muito de telejornal, mas 

assim… Enfim, a programação, tudo que tá na mídia, internet, revista, jornal, ela vai entrando, 

principalmente na cabeça dos jovens, que vai povoando, né. Então, você acha que usar, que a 

mídia entra na educação? Dessa forma, utilizar então a mídia também dentro da sala de aula, seria 

uma forma interessante de conversar com os alunos? Agora, nesse momento, usando essa novela. 

G. R.   pode conversar, e como ela falou, trabalhar, fazer um teatrinho entre eles. Eles vão gostar. 

Eu acho. 

PESQUISADOR: e quais são as questões que você trabalharia? Porque, por exemplo, tem a 

questão da história e a questão do racismo.  

G. R.   do racismo. 

PESQUISADOR: Você acha que é interessante conversar sobre isso com os jovens e trazer um 

produto como esse pra sala de aula, sobre preconceito e racismo? 

G. R.   eu acho, porque querendo ou não sempre tem, né… 

PESQUISADOR:  como é que é? Você ainda vê isso nas salas de aula? Acha que precisa 

trabalhar? 

G. R.   hoje em dia tá menos, né, mas ainda tem, eu acho que ainda tem. 

G. R.   tem sim. 

PESQUISADOR: e você acha que você conseguiria trabalhar essa novela para falar de 

preconceito? 

G. R.   eu acho que sim. 

PESQUISADOR: e como, assim? Você citou agora teatro. 

G. R.   passar o vídeo pra eles, comentar, eu acho que pra ter uma... uma interação entre nós, entre 

eles, um diálogo. Pode fazer, tipo também, tipo… ai… debate. Um debate, o que um pensa, o que 

outro pensa. 

PESQUISADOR: e quais seriam as questões que você debateria? 

G. R.   eu entraria aí com o preconceito. 

PESQUISADOR: com o preconceito? 

G. R.   eu acho.  
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PESQUISADOR: de que maneira, assim? você acha que esse preconceito que mostra na novela, 

ele tem a ver com, ele dialoga com o que a gente vive hoje, com o Brasil de hoje, que ele ainda 

faz sentido no Brasil de hoje, na nossa sociedade? 

G. R.   acho que tem menos, mas faz, né. Acho que tem menos, mas ainda tem. E eu tenho amigos 

que, cá pra nós, não suporta preto. 

PESQUISADOR: e os jovens, você vê isso? 

G. R.   no jovem, eu não vejo não. Não vejo muito não. Eu acho que mais assim, seus 60 anos, 

ainda tem aqueles… 

PESQUISADOR: você acha que os jovens são mais descolados? 

G. R.   eu acho, eu acho que agora já não tá assim aquela… Eu acho que na minha época, na época 

que eu estudava, tinha bastante. 

PESQUISADOR: você não vê entre os seus alunos… 

G. R.   eu não vejo, não. Eu acho que na sétima A nem tem, na sétima B... tem, na sétima B tem. 

PESQUISADOR: de qualquer maneira você acha que trabalhar, pegar um recurso desse, um 

programa, usar um recurso audiovisual da grande mídia, que entra na casa de todo mundo, você 

poderia trabalhar a questão de preconceito, então? 

G. R.   preconceito, eu acho. 

PESQUISADOR:  e como você vê, dentro do que foi exposto aí, do que eles discutiram dentro 

da novela, desse trecho que eu passei, como você debateria a formação do Brasil que vivemos 

hoje? Pegando o que foi exibido em Lado a Lado, nesse trecho, nessa edição, com os seus alunos, 

jovens... 

G. R.   o Brasil de hoje? 

PESQUISADOR: o Brasil de hoje. Que aí tem história, tem preconceito, tem, enfim… Luta, né, 

tem muita coisa. Como é que você faria, debateria a formação do Brasil hoje, com esse, dentro 

dessa.... 

G. R.   o que eu acho que eles têm que entender, eu acho que o Brasil hoje não deve ter de jeito 

nenhum esses tipos de preconceito, hoje, né… Mas aí não tem… 

PESQUISADOR: mas só o preconceito? 

PESQUISADOR: mas assim, dentro da formação, o que é o Brasil hoje, você acha que você 

brincaria, assim, teria uma coisa de trazer a história, todo o que aconteceu no passado pro presente, 

você acha que dava pra refletir isso com os jovens sobre hoje? 

G. R.   acho que dá sim. 

PESQUISADOR: tá bom. Quer falar mais alguma coisa? 

G. R.   não, eu não sei muito, eu não assisti essa novela. Você assistiu essa novela? 

PESQUISADOR: ela foi muito bem feita. 

G. R.   nossa, muito! 
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após vídeo 

G. R.   tem também até história em quadrinhos. 

PESQUISADOR: história em quadrinhos? Como assim? 

G. R.   ah, quem gosta de desenhar, adora! em grupo... 

PESQUISADOR: você trabalharia assim? 

G. R.   dá, eu trabalharia. História em quadrinho e teu vídeo, depois trabalho só os diálogos.  

PESQUISADOR: e o português, né? 

G. R.   o português, a língua portuguesa. 

PESQUISADOR: olha, eu vou disponibilizar pra Edna. Deixo com vocês, se vocês quiserem 

trabalhar... 

G. R.   agora eu quero saber o tempo, porque agora é Provão, né, eu acho que depois do Provão 

não sei se eles veem, mas... 

PESQUISADOR: não, pode ser de repente o próximo período...  

G. R.   o ano que vem, né, eu vou trabalhar sim. 

PESQUISADOR: eu deixo pra vocês. 

G. R.   eu acho uma boa. Essa tá bem explicada, essa parte que você fez. 

G. R.   depois a gente pode pedir até uma produção de texto. 

PESQUISADOR: é, pra vocês de português.  

G. R.   português dá pra pedir. 

PESQUISADOR: achei interessante. 

G. R.   a produção de texto como artigo de opinião, o que ele acha, a opinião dele, que a sétima 

agora eu comecei a trabalhar sobre o artigo de opinião. Então assiste o negócio, já tem assunto, já 

tá pra...  

PESQUISADOR:   e você conseguiria fazer isso aqui no colégio? Você tem sala, né, tem sala 

de... 

G. R.   ah sim, daí a gente passa na sala de vídeo pra eles, eles assiste, antes de ir pra lá a gente já 

explica mais ou menos, né, porque na hora do vídeo eles não prestam atenção, eles querem 

assistir...  

G. R.   é, mas eu acho que é interessante antes, né… Eles já vão prestando atenção... 

           

Escola Particular  Santa Cecília - disciplina: História 

Prof. C. V.  

C. V. – Sim, bem interessante. Talvez eu volte a ler. 

PESQUISADOR:   Ah, é? 

C. V. – A usá-lo em algum momento. 

PESQUISADOR:   É legal. 
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C. V. – É um recurso hoje em dia, muito. Ainda mais hoje em dia que se tem tanto valor para a 

história do tempo presente, né? Há uns tempos atrás não se considerava a atualidade história, pra 

ser história tem que ter um distanciamento do tempo, do passado. Hoje em dia isso não existe 

mais, ainda bem. 

PESQUISADOR:  Então, o nosso papo vai ser sobre mídia e educação. E a mídia que eu escolhi 

para fazer o meu projeto foi televisão. Então eu queria que você falasse... 

C. V. – Já tá gravando? 

PESQUISADOR:   Já. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua rotina de assistir televisão. 

C. V. – Hummm... A minha rotina de assistir televisão é à noite e nos fins de semana, né, 

eventualmente, dependendo do horário que eu saio cedo, eu costumo tomar café assistindo aos 

jornais da manhã. “Globo Rural” eu gosto muito de assistir, passa todo dia, só que sábado que 

não, eu assisto, os dias que eu acoR. F. o mais cedo eu assisto o “Globo Rural”, pelo menos um 

trecho, sempre tem exemplos interessantes pra falar em sala de aula. 

PESQUISADOR:   É bem cedinho, né, antes do jornal, né? 

C. V. – Bem cedinho. E no fim de semana também eu assisto Globo Rural e mais noticiário 

mesmo e futebol, esportes, em geral. 

PESQUISADOR:   E me diz uma coisa: qual o tipo de programa que você mais gosta? Que você 

mais gosta, que você mais assiste? 

C. V. – Documentário, jornalístico e esporte.  

PESQUISADOR:   Ah, é? 

C. V. – Só informação mesmo. 

PESQUISADOR:   Informação é o que você mais aprecia? 

C. V. – É, é isso aí. 

PESQUISADOR:   E qual sua opinião sobre a programação atual da TV? 

C. V. – Ah, eu não tenho muito, assim, embasamento para responder, mas... 

PESQUISADOR:   A sua opinião. 

C. V. – Eu acho que falta um pouco mais de profundida nos temas abordados, principalmente na 

grande mídia. Eu acho que a programação das televisões, eles investem muito em um tipo de 

entretenimento que acaba colaborando mais para alienar do que pra informar mesmo e trabalhar 

temas como ética e cidadania, de uma forma mais profunda, salvo em alguns episódios, em 

algumas novelas assim, eu digo assim, com base eu cito um exemplo: em alguns dias da semana 

eu chego em casa e as vezes eu ligo a televisão e passo nos canais e quando tá passando 

“Malhação”, por exemplo, né, não vejo nada. Sabe, pelo contrário, vejo alguma coisa que só 

trabalha padrões de estética impostos, só juventude bonita, de uma determinada classe social e 

econômica, sem preocupações e grandes responsabilidades perante a vida, o que acaba muitas 

vezes servindo de exemplos que não são positivos, principalmente para os adolescentes, que 
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muitas vezes assistem a esse canal de televisão, que geralmente, por ser um canal aberto, 

provavelmente são pessoas de classes inferiores, que as vezes nem se veem identificadas do outro 

lado da tela, né, basicamente é isso. 

PESQUISADOR:   Em “Malhação” seria, seria, é para público jovem, né? 

C. V. – Sim. 

PESQUISADOR:   É destinado para o público jovem e você não vê nada de mais profundo. 

C. V. – É. 

PESQUISADOR:   Não poderia ter uma discussão? 

C. V. – Eu não assisto, mas o pouco que eu vejo é, não vejo nada de mais profundo não. 

PESQUISADOR:   Mas de uma maneira geral você acha que a programação da televisão é 

superficial então? 

C. V. – Acho. Superficial. 

PESQUISADOR:   Você tem alguns exemplos, o que você assiste? Os programas que você gosta 

de assistir? Você falou, o “Globo Rural”, os telejornais, quais são os telejornais que você assiste? 

C. V. – Hmmm... 

PESQUISADOR:   De manhã cedinho você falou... 

C. V. – Eu assisto mais o “Jornal da Band”, não é sempre eu assisto. 

PESQUISADOR:   À noite? 

C. V. – É, à noite. Aí é à noite, porque eu assisto, assim, quase todo dia. O Jornal da Band, que é 

sete e trinta, sete e vinte, trechos do Jornal Nacional e o que eu prefiro mais é o Repórter Brasil, 

da Rede Brasil, que passa oito e meia, mais ou menos, assim. Ele começa na metade do Jornal 

Nacional e eu prefiro um pouco. Por exemplo, eu acho que no “Jornal Nacional” aparecem muitas 

notícias ou muitas reportagens que eu percebo que parecem como matérias pagas, sabe, ou 

institucionais da Rede Globo, né, ou reportagens falando de projetos do Criança Esperança, né, e 

até certo ponto é interessante, louvável e tal, mas muitas vezes, no noticiário mesmo, a análise 

jornalística é uma análise jornalística superficial, né, quando fala de crescimento econômico, 

quando se compara o crescimento econômico do Brasil com o crescimento econômico do México 

ou da China, falta uma reflexão mais profunda do que que é esse crescimento econômico, né, não 

seria o crescimento econômico de uma elite que faz com que o crescimento econômico do país 

pareça ser maior? Quando na verdade esse crescimento econômico não abrange a totalidade das 

populações dos países, né? Então esse é um exemplo. Agora citando um ponto assim bem, bem 

específico, recentemente, sobre a crise do ebola na África. Eu não sei, eu posso estar errado, tá, 

porque hoje em dia eu dou mais preferência para assistir o Repórter Brasil, mas eu não vi no 

Jornal da Band e eu não vi no jornal da Rede Globo, no Jornal Nacional, uma reportagem que 

mostrasse o trabalho dos médicos cubanos na África, que inclusive levou a um editorial do “New 

York Times”, um jornal americano conservador e tal, fazendo nesse editorial uma reflexão se já 
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não era tempo de suspender o embargo, suspender o bloqueio econômico porque os médicos 

cubanos, foram cerca de quinhentos médicos cubanos lá pra África e eles deram um show em 

termos de medicina humanitária, medicina sanitária, se jogaram na tarefa com uma qualidade 

muito grande, coisa que os Estados Unidos, enquanto maior potência econômica do mundo, 

deixou um pouco a desejar, pois os médicos, a maior parte dos médicos americanos que foram 

para África, foram por intermédios de ONGs, por intermédios de ONGs como, por exemplo, 

Médicos Sem Fronteiras e outras ONGs, mas não diretamente ligadas ao Governo Americano. 

PESQUISADOR:   Você disse que esse tipo de enfoque você não vê no Jornal Nacional, nem no 

Jornal da Band. Você vê em algum outro? 

C. V. – No Repórter Brasil. 

PESQUISADOR:   O “Repórter Brasil” é de que canal? 

C. V. – Canal Brasil, Empresa Brasileira de Comunicação. Que é um canal estatal. 

PESQUISADOR:   Sei. 

C. V. – Então ele não é privado. Então tem uma frase de um cientista social , Junger Habermas, 

o Habermas diz assim, “que não existe imprensa livre à medida que ela se comercializa”. Então a 

imprensa comercial ela é muito sujeita às imposições do mercado, dos assinantes e mais dos 

anunciantes, né, e aí faz com que os canais estatais, como a BBC de Londres, eu não sei se o 

Canal +, na França, enfim, geralmente os canais estatais de alguns países europeus eles tem uma 

pegada, tem um enfoque mais jornalístico, documentarista, do que, por exemplo, comparando 

com um canal americano, que é até bastante criticado, por ser um canal que tem um jornalismo 

conservador em relação ao seu anunciante, que é o Fox, o Canal Fox, dos Estados Unidos, né, 

então é... a CNN, que é a grande concorrente do Fox, também é comercial, também tem um 

direcionamento dado pelos anunciantes, mas tem um viés assim, menos conservador que o Canal 

Fox, da Rede Fox, que esse sim é bem conservador, é bem nítido, bem perceptível, tem vários 

artigos aí circulando na Internet que analisam a grande mídia, a mídia, e o jornalismo produzido 

pelas grandes mídias. 

PESQUISADOR:   Mas pelo que, pelo que tô entendendo, você dá mais, você gosta mais de se 

informar pela televisão? 

C. V. – É. Aham. Ah, também gosto de entretenimento, no caso do futebol, dos esportes, né? 

PESQUISADOR:   Mas tem outros programas? O que que você assiste de esporte? 

C. V. – Basicamente futebol, voleibol, o que passa de esporte que não seja automobilismo, eu 

assisto. 

PESQUISADOR:   Mas aí você assiste as partidas, assiste algum programa? 

C. V. – Assisto os jogos, assisto o... 

PESQUISADOR:   Assiste em que emissora? 
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C. V. – Assisto na Globo, “Globo Esporte”, no domingo eu assisto o “Esporte Espetacular”. 

Quando eu tenho um tempo eu também assisto entre onze e meia e meio dia e meio, o “Jogo 

Aberto”, da Bandeirantes, mas o problema do “Jogo Aberto” é que menos resumido, sabe? Por 

mais que a gente tenha críticas à Rede Globo, eles têm um padrão que pro jornalismo, esportivo 

no caso, é mais direto. Plá, plá e plá e pronto, acabou. Eles passam, por exemplo, os melhores 

momentos do jogo, então eles vão passar os melhores momentos do jogo, vão entrevistar os 

atletas, e na Band fica a apresentadora, alguns ex-jogadores de futebol, e as vezes eles ficam 

fazendo brincadeiras entre eles e fica naquela brincadeira entre eles por dois, três minutos, quatro, 

cinco, né? 

Pesquisador:    O que para televisão parece que tem vinte minutos, né? 

C. V. – Parece que eles estão enchendo linguiça, porque eles não têm assunto, aí então eu não 

tenho tempo, não tenho paciência. 

Pesquisador:   Mas outro tipo? Então você vê esporte e jornalismo? Tem outro, outro gênero que 

você goste? 

C. V. – Ah, as vezes algum filme, né? Mas é difícil, né, porque na TV aberta, principalmente na 

Rede Globo, na Record. e na Band, eles só passam enlatados dos Estados Unidos, só blockbusters 

e tal. Eu gosto de assistir, no Canal Brasil, eles tem filmes de cinema europeu, então sábado a 

noite, quando eu não saio, quando eu não vou assistir algum cinema, alguma coisa assim, eu 

assisto na Rede Brasil, na Empresa Brasileira de Comunicação, Chaplin, agora eles estão 

passando o Festival de Cinema Europeu, então eu assisti agora, uns tempos atrás, “Noites de 

Cabíria”, do Fellini, “A Doce Vida”, do Fellini... Sexta-feira a noite eles tem, sempre passa um 

filme nacional, é o único canal que eu vejo filme nacional mesmo, não só esses filmes nacionais 

que tem. Porque na Rede Globo só passa filme nacional quando tem o Tony Ramos e a Glória 

Pires, né? (risos) 

PESQUISADOR:   É, são os filmes da Globo, né? 

C. V. – Os filmes da Globo e tal. Tem produções interessantes, tem produções legais e tal, mas 

tem uma produção aí dos anos 90, dos anos 80, que é quando o cinema brasileiro passa, entre 

aspas, por uma certa crise, né? Mais nos anos 90, quando o Collor acaba com as Leis de Incentivo 

e tal... então... Mas tem alguns filmes interessantes nesse período aí que eu vejo nos canais 

estatais, né, na Empresa Brasileira de Comunicação e na Rede Cultura, TV Cultura de São Paulo. 

No Rio de Janeiro é a Educativa, né? Assim, também passa no sábado a tarde e, quando eu estou 

em casa sem fazer nada. e assim, quando eu não saio e quero descansar mesmo, aí tem o Stadium, 

que é um programa que existe há bastante tempo. Puxa, o Stadium tem há bastante tempo, que é 

um programa que é feito pela TV Educativa do Rio, mas que passa na Rede Cultura, passa na 

Empresa Brasileira de Comunicação... 

PESQUISADOR:   O que é esse programa? 
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C. V. – Ah, o Stadium é sobre esporte também... 

PESQUISADOR:   ... ah, sobre esporte... 

C. V. - ... mas são esportes... 

PESQUISADOR:   ... eu já ouvi falar... 

C. V. - ... mas sem esportes tipo montain bike, ciclismo, surfe, trilha...sabe, não esporte, não 

apenas esporte de competição, mas um esporte assim, práticas esportivas que as pessoas fazem 

para melhorar a qualidade vida. Ele sempre tem uma reportagem mostrando... sábado agora eu 

tava vendo um triátlon feito na Floresta Amazônica... 

PESQUISADOR:   ... legal... 

C. V. - ... num, num... A natação foi numa lagoa, depois teve um trecho de montain bike, aí depois 

teve um outro trecho de corrida, né, no meio da Floresta Amazônica. 

PESQUISADOR:   Nossa, que bacana. 

C. V. – E teve equipes que vieram de outros países e tal. Também já vi programas do Stadium 

passados, assim, pessoas comuns, né, que num fim de semana vão fazer uma trilha na Serra da 

Canastra, por exemplo, e aí vai para uma cachoeira e fazem um rapel. E aí filmam o rapel porque 

tem imagens bonitas e tal. É bacana, então como eu gosto de ciclismo assim, eu gosto de esportes 

em geral, mas eu gosto muito de ciclismo, o que a gente não vê no Brasil... 

PESQUISADOR:   ... acho que tá começando, né, essa discussão toda, mas leva um tempinho, 

mas a gente chega lá. 

C. V. – É, tamô chegando, tamô chegando. 

PESQUISADOR:   Agora o que você acha que os alunos, a garotada, assiste na televisão? 

C. V. – Nossa, eu  acho... 

PESQUISADOR:   ... o que eles comentam? 

C. V. - ... assistem muita novela. 

PESQUISADOR:   Novela? 

C. V. – Muita novela. 

PESQUISADOR:   É? Você ouve eles falando? 

C. V. – Eu ouço, de coisas que eu sei que é da novela porque, eu não vejo na minha casa, mas 

quando eu visito meu pai, por exemplo, as vezes ele está assistindo novela, eu sento do lado dele 

e vejo, acabado vendo um pouco, né? 

PESQUISADOR:   Aham. 

C. V. – Eu sei que agora tem uma novela das nove que tem um Comendador que tem uma... uma... 

amante novinha e assim, comentam, eles comentam, algumas coisas desse tipo da novela, fazem 

assim alguma frase que algum personagem usa, que é, que eu acabo... 

PESQUISADOR:   ... um bordão? 
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C. V. - ... que vira um bordão, que agora me foge da cabeça porque eu não sigo muito, sabe, eu 

não... 

PESQUISADOR:   Mas você ouve eles falando no colégio, por exemplo sobre um programa, 

você sabe de algum programa que eles gostam, o programa preferido deles? Cê tem ideia? 

C. V. – A dos meninos assim é muito futebol mesmo, né, mas eu vejo que algumas vezes eles 

repetem alguma notícia do jornal. 

PESQUISADOR:   Então eles assistem telejornal ou pegam e (sic) ? 

C. V. – Se não assistem, acredito que eles mesmo não assistam, mas acredito que talvez alguns 

deles estejam junto da família na frente da televisão... 

PESQUISADOR:   ... tipo jantando, almoçando? 

C. V. - ... tipo jantando ou em algum momento. Também hoje em dia é um outro dado que é pra 

ser estudado. Antigamente as pessoas se reuniam na frente do rádio, aí depois as pessoas passaram 

a se reunir na frente da televisão, mas de uns anos pra cá cada quarto tem uma televisão... as 

família estão sendo, moram no mesmo teto, mas estão, digamos, desagregadas porque o menino 

assiste... ah, e outra: eles gostam muito de seriado, desenhos animados, né? 

PESQUISADOR:  Você sabe que seriados? 

C. V. – Os adolescentes gostam muito de seriados como... ai, eu esqueci o nome... é um seriado 

que passava num canal privado e passou na Record alguns episódios. Eu esqueci o nome... 

PESQUISADOR:   Você sabe como ele é? 

C. V. - É um professor de química, que descobre que tem câncer. 

PESQUISADOR:   Eu acho que é Breaking Bad... 

C. V. – Breaking Bad, é esse mesmo. Eles falam de alguns, alguns alunos falam desse seriado... 

Aquele dos zumbis, o Walking Dead também e de alguns desenhos que são sátira, que são crítica, 

como South Park, Os Simpsons e mais assim eu vejo os meninos sobre futebol, menino é futebol, 

futebol. As meninas, assim na segunda-feira, algumas delas comentam alguma coisa da Dança 

dos Famosos, do Faustão, né? Porque eu não assisto o Faustão, mas eu vejo os jogos na Rede 

Globo e no intervalo do jogo eu sei que passa a chamada, o anúncio, que tem o Dança dos 

Famosos, as Olimpíadas do Faustão... 

PESQUISADOR:   Então as meninas vão mais pra... 

C. V. - ... as meninas vão mais pra o mundo das celebridades, assim, alguma coisa do “Programa 

do Gugu”, no SBT, no Silvio Santos, sempre... “A Fazenda”, as vezes uns comentários sobre “A 

Fazenda”... Basicamente o que eu percebo é assim, são coisas mais soltas e que eu não consigo 

conectar de uma forma tão assim, fechada, porque o meu contato com a televisão é em horários 

diferentes, com interesses diferentes, do que o deles. 

PESQUISADOR:   E o que você... é... Quais os conteúdos ou os programas de televisão que você 

poderia trazer para sala de aula, pra discutir com os alunos? 
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C. V. – Ah, sim... 

PESQUISADOR:   Você acha que tem alguns que podem ser trazidos, já que eles assistem? 

C. V. – Claro, pra isso eu precisaria assistir alguns programas. 

PESQUISADOR:   Você tem algum, assim, que... 

C. V. - ... eu costumo trazer documentários para os alunos. Eu costumo trazer alguma matéria do 

Telecurso, eu costumo trazer... 

PESQUISADOR:   ... Telecurso é em que canal? 

C. V. - ... da Rede Globo. 

PESQUISADOR:   ... da Rede Globo... 

C. V. - ... que passa mais cedo ainda que o Globo Rural. Eu costumo passar algumas reportagens 

do Globo Rural. 

PESQUISADOR:   Você grava e traz, e leva para o colégio? 

C. V. – Eu pego no YouTube, eu vejo o que está disponibilizado no YouTube. 

PESQUISADOR:   E são coisas então, esses dois são mais didáticos? Ou entretenimento com...? 

C. V. – ... não, são mais didáticos mesmo. 

PESQUISADOR:   São mais didáticos? 

R. F. – Aham. As vezes o que eu faço para quebrar um pouco algum clima, pra dar uma folga 

pros alunos, pros alunos perceberem que além da matéria didática, História e Geografia fazem 

parte da vida, é algumas vezes trazer, dependendo do tempo disponível, que a gente tem, algum 

filme, um longa-metragem, uma comédia-metragem. 

PESQUISADOR:   De que tipo mais ou menos? Você lembra? 

C. V. Eu trabalhei, eu trabalhei com... Bom, aqui tá um pouco complicado pela questão do tempo, 

porque é uma substituição e tal, mas pegando as turmas desde o começo, deixa eu lembrar nomes 

de filmes que eu já trabalhei... “Troia”, pra falar da Grécia... é... deixa eu lembrar... “Troia” pra 

falar da Grécia, “As Montanhas da Lua” para falar sobre a colo... sobre o neocolonialismo na 

África, peguei alguns documentários sobre a história do Brasil... um filme muito bacana sobre 

história do Brasil, que não é brasileiro, chamado “A Missão”, sobre as guerras no Sul do Brasil, 

as guerras guaraníticas, as missões jesuíticas, né... alguns filmes que mostram alguns aspectos do 

nosso Nordeste, como, por exemplo, “Central do Brasil”... é... “Cidade de Deus”, alguns aspectos 

assim dos aglomerados urbanos subnormais: a comunidade, os Morros... Trabalhei já um, já 

trabalhei um episódio de uma minissérie que foi lançada pela Rede Globo, na época do “Cidade 

de Deus” chamada “Cidade dos Homens”, que tinham dois personagens: Laranjinha e Acerola, e 

nesse episódio é sobre... eles estão no colégio tendo uma aula e a professora tá tentando dar uma 

aula pra eles sobre as guerras napoleônicas e aí agora eu não lembro se o Laranjinha ou se é o 

Acerola, a professora vai fazer uma excursão com os alunos, mas a turma só vai se alguém lembrar 

do que ela falou sobre as guerras napoleônicas na aula passada, aí o Acerola ou o Laranjinha, com 
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aquele jeito de menino malandro do Morro e tal, vai até o quadro e explica as guerras napoleônicas 

como “Napoleão era dono do Morro X e ele abriu várias bocas nos Morros ao redor”, e aí... é... 

PESQUISADOR:   Explica pela realidade... 

C. V. - ... explica pela realidade dele, então eu uso, eu usei, até para fazer uma reflexão de que na 

verdade o que a gente quer não é ensinar as datas e as relações de causa e consequência só isso, 

mas que os alunos possam perceber na realidade deles, elementos que ou são gerados pelo passado 

ou que são elementos que eles consigam ver permanências do passado, porque não se alteram 

profundamente, ou que, pelo contrário, ou que se rompe, que hoje existe e que antigamente não 

existia da mesma forma e tal. Então o filme, o documentário, nesse caso, ele casa bastante, né?... 

“A Era do Gelo” pra falar sobre a última Era Glacial e as migrações humanas para América do 

Sul, porque os bichinhos lá do filme, o Mamute e a Preguiça Gigante, o Tigre Dente-de-Sabre, 

eles vem fugindo em busca de regiões geladas, e no primeiro filme da série mostra a relação que 

eles tinham com os caçadores, que eram grupos humanos pré-históricos e tal, e esse filme mostra 

que o povoamento da América do Sul foi feito porque a “megafauna”, essa fauna gigantesca que 

existia, foge pro Sul em buscas de áreas ainda geladas, e traz no encalço os caçadores que traziam 

todas as suas civilizações, todas suas aldeias, eram nômades, né, então é mais uma exemplo, mas 

tem vários outros assim. 

PESQUISADOR:   E isso tudo você trabalhou em aula? Já levou pra aula? 

C. V. – Já, já trabalhei em aula. 

PESQUISADOR:   Então você está acostumado a levar... 

C. V. – ... sim, sim... 

PESQUISADOR:   ... a fazer essa ponte, você acha que é interessante? 

C. V. – Sim, inclusive tem uma lei agora, agora não me recoR. F. o do nome da lei, do número 

dela específico, mas que separa um determinado tempo do ano letivo pra exibição de produção 

audiovisual nacional. Isso é muito bom, né, porque tem muitos documentários, tem muita 

produção na... na... eu vejo muito na Rede Brasil, por ser estatal eles tem documentários, tem 

programas que mostram, por exemplo, animações que são feitas, em estúdios contratados para 

fazer um programa infantil. Então eles tem um programa, como a Rede Cultura, a TV Cultura 

teve uns anos atrás, o “Castelo Rá-tim-bum”, o “Mundo da Lua” e tal, a Rede Globo já teve o 

“Sítio do Pica-pau Amarelo” que, por exemplo, tem um episódio antigo... os mais recentes eu não 

sei, não assisti... mas eu lembro quando eu era criança de eu ver um episódio do “Sítio do Pica-

pau Amarelo” falando do Minotauro... 

PESQUISADOR:   Humrum. 

C. V. - ... que o Monteiro Lobato escreve o Minotauro e tal, e... 

PESQUISADOR:   ... já faz todo esse caminho, né, da educação dentro do programa, da TV 

aberta... 
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C. V. – Isso. E poderia ser, poderia, é uma aula, essa eu nunca usei, mas essa eu até poderia tendo 

tempo, a procura no arquivo da Rede Globo, por exemplo, se tá no YouTube e tal, né, um recorte 

dele pra passar pros alunos e tal. 

PESQUISADOR:   e me diz uma coisa então você vê documentários, as vezes filme, notícia e tal, 

telenovela você não assiste tanto? 

C. V. – não. 

PESQUISADOR:   mas você acha porque as novelas elas são elas tem uma importância já 

consagrada porque elas são muito assistidas como você falou que tem criança que você ouve 

criança dizendo que vê novela. Então assim você sabe me dizer, até pelo pouco que você viu, 

você sabe me dizer o que você mais gosta e o que você menos gosta na telenovela? 

C. V. – olha algumas coisas nas telenovelas assim eventualmente hoje em dia quase toda novela 

toca num ponto que entre aspas é polêmico e que acaba gerando um tipo de reflexão né, talvez 

não numa profundidade assim interessante, mas que é o que se tem em termos do que pode ser 

compreendido por uma população que na maior parte não tem um nível de educação assim para 

questionamentos filosóficos sobre a existência, então o que algumas, o que eu sei que algumas 

novelas fazem é quebrar alguns preconceitos, quebrar alguns paradigmas, por exemplo, agora tem 

uma novela essa do Império que se não me falha a memória tem um núcleo homossexual então 

tem um personagem que acho que é interpretado pelo José Mayer que é um homossexual enrustido 

que tem uma... 

PESQUISADOR:   na verdade ele é bissexual, ele é casado... 

C. V. – eu não assisto então eu já tiro... 

PESQUISADOR:   ele é bissexual, mas tem uma discussão. 

C. V. – então tem uma, então ele é um bissexual que esconde os relacionamentos homossexuais 

a esposa é bonita relação dos dois pelo que eu percebi e tem uma questão aí de sites 

sensacionalistas, tem uma questão dessa... 

PESQUISADOR:   de celebridades... 

C. V. – de celebridades, falando sobre a vida pessoal e paparazzos, teve a discussão dele com o 

filho dele que descobriu que o pai é homossexual ou bissexual e houve um rompimento e eu 

peguei um trecho da discussão de pai e filho e eu achei assim interessante no sentido de confrontar 

alguns preconceitos que são enraizados em parte da população brasileira e que e a Rede, nesse 

caso e a Rede Globo já faz um tempo sempre tem de uns tempos pra cá um núcleo homossexual 

na novela e sempre... 

PESQUISADOR:   faz refletir sobre? 

C. V. – acho que sim, acho que de alguma forma deve fazer refletir porque são sempre enfoques 

assim apesar do caricatural, apesar do cômico que as vezes porque as vezes a novela é isso é 
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entretenimento então tem que ter uma coisa engraçada, mas além da coisa engraçada também tem 

algo sobre o direito de cada um, a ética, o respeito, a individualidade. 

PESQUISADOR:   então você acha que na telenovela esse tipo de assunto pode gerar uma 

reflexão com quem assiste? 

C. V. – ah eu acho que sim, isso é fato. 

PESQUISADOR:   você acha que você poderia trazer então algum conteúdo de novela pra sala 

de aula pra conversar com seus alunos? 

C. V. – claro, claro, o que eu escrevi na pesquisa, pra você ver como eu estou desatualizado de 

novela, o que eu lembrei logo de cara foi de um personagem cego chamado Jatobá faz uns anos 

já uns anos atrás e aquela novela falava muito de inclusão e inclusive aparecia o filho do Roberto 

Carlos que é cego também e tem um programa de televisão e aí mostrava, eu assisti essa novela 

algumas vezes. 

PESQUISADOR:   você lembra o nome da novela? 

C. V. – ah eu não lembro se era uma novela que tinha eu não sei se foi numa novela que o Tony 

Ramos era indiano, ou que o Tony Ramos era grego ou que o Tony Ramos era italiano, eu não 

sei, mas eu acho que era numa que ele era indiano acho ou grego ou se era na novela que a Bruna 

Marquezine era a Radija que tinha os mulçumanos mas enfim outra coisa que também é 

interessante que a Rede Globo acaba trazendo algum grupo imigrante então nem tudo é superficial 

as vezes o enfoque numa primeira vista parece superficial mas pensando na totalidade da 

população brasileira que não tem um nível de educação assim interessante como a gente gostaria 

é o que permite a essas pessoas refletir um pouco sobre que a vida não é só o quintal, que a vida 

não é só a laje, que a vida não é só a rua. 

PESQUISADOR:   você acha que ela pode ter uma abertura de visão de aprender outras coisas, 

de ter outros grupos, outros mundos, outras, discutir sexualidade? 

C. V. – sim claro, nessa novela mesmo aí que tinha o filho do Roberto, depois eu fiquei sabendo 

que o filho do Roberto Carlos pelo menos naquela época apresentava sim um programa voltado 

para pessoas com dificuldades, pessoas especiais, e na novela apareciam trechos das gravações 

como se fossem, que o personagem do Jatobá participava de algumas gravações e mostrava alguns 

personagens da novela assistindo pela televisão o programa então você mostrava alguém com 

síndrome de down, alguém amputado que corre de prótese ou a pessoa cega que se forma em 

Direito e faz mestrado sobre enfim alguma parte, eu lembro que foi muito interessante na época, 

e era comentado, a gente comentava. 

PESQUISADOR:   e como você usaria isso em sala de aula? Você traria essas discussões ou diria 

para os seus alunos assistirem a novela ou traria a novela? Você acha que isso é interessante? 
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C. V. – seria possível ter acesso ao capítulo X porque o problema da novela é que muitas vezes 

esse momento de reflexão ele aparece entre uma ação e outra e aí a audiência ficaria muito refém 

de seguir passo a passo o folhetim que nem sempre agrada né ou por causa ou porque tem... 

PESQUISADOR:   você precisaria necessariamente trazer ou discutir a partir... 

C. V. – ah sim é claro... 

PESQUISADOR:   a novela digamos assim que ela extrapola um pouco só a sala de casa e ela 

ganha os outros espaços, as discussões, você acha interessante, você acha que a novela pode 

propor reflexões que também poderiam ser usadas em sala de aula? 

C. V. – ah eu acho que sim, acho que sim. 

PESQUISADOR:   mesmo não sendo um documentário, mas sendo ficção que a ficção também 

se presta a isso? 

C. V. – acho que sim. 

PESQUISADOR:   a novela sendo o produto mais assistido do Brasil poderia trazer determinadas 

discussões? Você acha que é interessante? 

C. V. – lógico eu lembro agora que nos últimos tempos algumas novelas tem algumas discussões 

sobre racismo né, alguns pré conceitos preconceitos sociais que as novelas trazem e tal. 

PESQUISADOR:   e como é que você trabalharia isso em sala de aula você tem ideia? 

C. V. – tendo um trecho da novela pra passar 10 ou 15 minutos seria favoreceria eu induzir uma 

linha de raciocínio pra entender algum elemento chave formador ou característico da sociedade 

brasileira. 

PESQUISADOR:   hoje em dia tem muito na internet né. 

C. V. – tem muito. 

PESQUISADOR:   você acha muita coisa. 

C. V. – ou por outro lado induzir a interação entre os alunos né, fazer com que porque nem sempre 

o conhecimento é construído a partir do que o professor passa para o aluno mas as vezes do que 

o professor passa para o aluno e como os alunos interagem entre si trocando os diversos níveis de 

percepções sobre o que foi aprendido então seriam formas diferentes mas dependendo do grau de 

indução a um ponto específico talvez seria interessante trazer um trecho da novela, ou um trecho 

do produto audiovisual seja qual for. 

PESQUISADOR:   então porque o meu objeto é a novela Lado a Lado que eu já tinha te falado 

então eu vou te mostrar um vídeo. Você assistiu a novela que você falou? 

C. V. – ah eu assisti sim, uns trechos da novela, eu sei do que ela falou, falava e eu tenho como 

emitir uma opinião, sobre essa novela eu tenho como emitir uma opinião foi uma das últimas 

novelas que eu tentei assistir alguns capítulos dentro do possível na rotina. 

PESQUISADOR:   eu vou te mostrar então o vídeo e aí a gente discute fala sobre a novela. 

Apresentação do vídeo editado de Lado a Lado 
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C. V. – Tem que ser estudado, mas tem vários enfoques, tem uns enfoques mais críticos, era um 

pouco o que eu tava pensando, né? É, assim, analisando essas novelas desde aquela “Brasil, 

mostra sua cara”... “Vale Tudo”, “Roque Santeiro”, “O Rei do Gado”, do “Renascer”, novelas 

que tinham personagens mais densos, né, situações mais conflituosas que gerassem alguma 

reflexão, então agora as últimas novelas, teve uma duas novelas, três novelas aí, não essa do 

“Império” agora, mas antes dessa do “Império” foi uma novela que eu consegui passar invicto, eu 

não sei o nome dela, eu não sei nenhuma situação, porque justamente banalizou muito, sabe, 

certas coisas, agora, claro, pra poder tocar o que uma parcela da população brasileira tem como 

parâmetro da realidade, aí vem os telejornais e a novela da Globo que é a principal emissora, pelo 

menos por enquanto, a emissora mais...a popular do Brasil, sim, aí é um canal, um caminho. 

PESQUISADOR:   Você acha que pela telenovela poderia ter um, a telenovela poderia aboR. F. 

ar mais coisas pra... 

C. V. - ... acho que essas... 

PESQUISADOR:   ... pra criar reflexão, o debate? 

C. V. - ... acho que essa novela é um exemplo que poderia ser mais reeducado, poderia ter mais 

experiências nesse sentido. Agora nessa época em comentei assim algumas coisas, algumas 

reflexões que eu fiz: por que um assunto tão legal desse vai numa novela das seis e não numa 

novela das oito, que teoricamente é o que se tem mais picos de audiência?  

PESQUISADOR:   Oito, que agora é nove. 

C. V. – Que é nove.  

PESQUISADOR:   Eu acho que pelas temáticas que tem. Novela das nove é aquela mais com 

conteúdo diferenciado. As das sete é mais leve. Antigamente tinham novelas de época, que 

acabaram diminuindo... 

C. V. - ... é verdade... 

PESQUISADOR:   ... era só novela de época, feita de romance, de literatura e tal. Esses temas 

são mais leves e a das sete era a comédia e das nove era um pouco mais pesada, mas densa. 

C. V. – Mais sensualidade e tal... 

PESQUISADOR:   É... A novela da... Não sei se esse tema seria oportuno pra Globo colocar 

numa novela das nove, mas realmente ela é diferente, né? 

C. V. – Sim, essa novela foi diferente mesmo, em vários aspectos. 

PESQUISADOR:   Eu gostei muito do roteiro dela.  

C. V. – Eu também gostei. 

PESQUISADOR:   As vezes uma cena, aquela que você falou “é isso mesmo”, né? 

C. V. – Claro que sim, a “Revolta da...da...” bota abaixo... 

PESQUISADOR:   ... você vai ver no, o bota abaixo foi aquilo que eu te falei... 

C. V.: é legal, eu gostei de ver. 
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PESQUISADOR: A ideia é passar, o vídeo dá uma ideia dos fatos principais históricos, depois 

fala sobre preconceito e racismo e sobre a cultura negra através da Tia Jurema. Dado que a novela 

é o programa de maior audiência no Brasil ainda hoje, você trabalharia essa novela, dentro da 

ideia de mostrar a história, você é professor de história. 

C. V.: Claro, trabalharia sim.  

PESQUISADOR:   Como seria possível? 

C. V.: Seria possível, por exemplo, mostrando alguns trechos mesmo da novela, alguns trechos 

editando, cortando, mostrando trechos, né. É que o seu recorte aí ele está um pouco extenso, 

quando a gente vai trabalhar, por exemplo, uma aula pra Revolta da Vacina, outra aula pra Revolta 

da Chibata, são em aulas diferentes geralmente, né, mas daria pra trabalhar sim, com certeza. 

PESQUISADOR:   Você acha de como foi enfocada... 

C. V.: Acho, acho, é bastante interessante sim, porque, acho que já comentei com você na semana 

passada, é difícil assim, não acho que isso eu ainda não falei com você, mas é que nossa sociedade 

é muito sociedade muito “a histórica”, muito sem consciência histórica, as pessoas não têm muita 

consciência histórias, então, sempre que aparece uma novela de época ela acaba tendo um 

resultado interessante. Eu lembro de outras novelas da Rede Globo que mostravam, por exemplo, 

a questão... eu me lembro de uma novela que tinha um personagem que era o irmão do Quilombo, 

que mostrava um processo de transição do trabalho escravo pro assalariado, quando existiam 

sociedades abolicionistas, que até ajudavam os escravos a fugirem das fazendas, né. Tinha uma 

outra novela que eu lembro que, eu não cheguei a trabalhar a novela, mas eu falei da novela e tal, 

perguntei se alguém estava assistindo. Era uma novela chamada Cabocla, foi aí a uns 10 anos 

atrás, mais ou menos, e aí era uma novela que falava uma coisa sobre concentração de terra, de 

latifúndio, sobre como os camponeses pobres eram expulsos das terras porque, apesar de viverem 

alí há dezenas de anos, não tinham certificado de propriedade. Então têm muitas coisas nas 

novelas de época que dá pra ser aproveitado sim. 

PESQUISADOR:   E na Cabocla você falou sobre isso com os seus alunos, e dizendo pra eles 

assistirem... 

C. V.: é eu perguntei se alguém tinha assistido, alguns assistiram, nem todos. Aí eu perguntei o 

que eles tinham assistido, pedi para alguém comentar um assunto. A aula era sobre guerrilhas 

camponesas, guerras camponesas no Brasil:  Canudos, Contestado que é em Santa Catarina, na 

época eu morava em Santa Catarina. E se fala muito da guerra do Contestado lá, e aí foi mais ou 

menos em 1910. E aí, todas essas guerras camponesas, até o cangaço também, dá pra ser colocado, 

mais ou menos no mesmo conjunto de causas, que é a ampliação do latifúndio, impedimento das 

pessoas mais pobres terem acesso a propriedade rural, isso gera a revolta dos camponeses, 

cangaceiros e outros grupos parecidos e muito êxodo rural também.  

PESQUISADOR:   E aí você trazia a novela pra falar também sobre esses temas... 
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C. V.: É eu citei um capítulo da novela que eu assisti que é um... quando um coronel, latifundiário 

expulsa uma família que vivia numa “terrinha” há muitos anos, sendo que aquela família teria 

direito a lei de usucapião, coisas desse tipo. Já era século XX, começo do século XX no Brasil, 

então essa lei de usucapião já existia, mas o que não existia era advogado que defendesse essa 

parcela da população, mas eu citei a novela, perguntei quem tinha assistido e aí, a partir daquela 

informação que eu pedi pra eles interagirem entre si a informação, a partir daquele momento eu 

comecei a repassar o conteúdo, retransmitir o conteúdo. Dizer “olha isso acontecia mesmo e tal, 

bastante”. 

PESQUISADOR:   E no caso de lado a Lado que você conseguiu até assistir e achou interessante, 

você estava dando aula? 

C. V. : Nessa época eu não estava dando aula... 

PESQUISADOR:   Ah tá... 

C. V. : Mas nessa época eu trabalharia com certeza. 

PESQUISADOR:   E a questão histórica foi muito bem colocada na novela... 

C. V. : Bastante 

PESQUISADOR:   A Revolta da Chibata não é tão falada na educação, a da Vacina sim, a da 

Chibata é um pouco menos... 

C. V.: É bem menos 

PESQUISADOR:   E a questão do preconceito? Por exemplo, na novela ela é uma novela que os 

narradores são negros, são os excluídos, os pobres. Geralmente não é assim, né? Inclusive os 

personagens negros são os protagonistas e a história deles também é protagonista. Então eles 

também falam de preconceito e racismo de uma maneira também diferente né... Está falando 

deles, contando a história deles. Você usaria isso pra falar sobre racismo? Você acha que tem 

necessidade de falar sobre racismo? Como é que é racismo e preconceito? 

C. V.: Olha eu só acho que no trecho da novela que vc passou ali, quando o Lázaro Ramos vai 

falar com os meninos que eles sofreram preconceito racial, eu não sei se na época eles já tinham 

acesso a essa terminologia de racismo, preconceito racial e tal. Certamente eles sabiam que eram 

maltratados, sabiam que eram maltratados por uma orígem africana, africana escravizada. Agora, 

possivelmente eles não tinham acesso a esse arcabouço teórico do racismo e do preconceito, mas 

com certeza eles sofriam coisas que... sofriam racismo, isso é óbvio. Mas agora, poderiam usar 

esse trecho aí sempre tentando ter o cuidado de esclarecer que isso, possivelmente, seria um termo 

não utilizado na época. Porque existe uma, como é que eu vou te explicar isso, é uma das primeiras 

coisas que se aprende quando se começa a estudar história de que toda história do passado na 

verdade ela é uma história do presente. Então, por exemplo, muito do que nós hoje em dia 

atribuímos a Grécia antiga são, por exemplo democracia, a gente insiste em que a democracia de 

Atenas tenha um formato parecido com o que nós conhecemos como democracia e não é bem 
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assim. Toda história do passado é uma história que passa pela lente do presente. Então, muitas 

vezes, a interpretação do presente é que acaba carregando a história do passado com algumas 

interpretações, com alguns conceitos que no passado não seriam trabalhados por desconhecimento 

mesmo.  

PESQUISADOR:   Uma adaptação... 

C. V.  : É 

PESQUISADOR:   Essa lente é uma adaptação do presente... 

C. V.: É uma adaptação. São umas coisas que os historiadores e os estudantes de história fazem 

muito esforço para tentar se distanciar o máximo possível aponto de não contaminar, não poluir 

o conhecimento do passado com categorias de conhecimento do presente. Por exemplo, a noção 

de criança hoje em dia é uma noção diferente do século XV, não é a mesma noção. Hoje em dia, 

a partir do século XIX pro XX se tem um conceito de criança instituído por estatutos, direitos né, 

escritos e tal. Coisa que no século XV e XVI não existia, na verdade a criança era só a criança 

bebê mesmo, a partir do momento que ela tinha um certo grau de autonomia, de movimento, de 

vocabulário ela já começava, gradativamente, a introdução dela no mundo adulto e a partir dos 

10 ou 12 anos ela já era, dependo da classe social, claro, ela já fazia parte do mundo dos adultos 

mesmo.  

PESQUISADOR: Eu me lembro até que a novela sofreu algumas críticas por historiadores 

exatamente pela maneira como estava contando, mas tem que ver que é um folhetim, é um formato 

que, pra atender a todos ele não pode ser também, tem que tirar um pouco essas coisas, pra 

dialogar com o público, que é da natureza da telenovela, mas eu me lembro que teve algumas 

críticas sobre isso. 

C. V. Eu até, assim, acho que a novela tem o valor dela, eu usaria sim, usaria sim, mas fazendo 

as ressalvas necessária, porque uma coisa é a novela passar para o grande público, que está em 

casa, e é bom que a novela leve esses assuntos para o grande público, mesmo que, às vezes, ela 

tenha alguns, no caso isso se chama anacronismo, que é o que: por exemplo, quando o Lázaro 

Ramos fala de racismo pro menino em, entre 1910 mais ou menos, possivelmente o termo racismo 

seja anacrônico para aquela época, quer dizer não é daquele tempo. Esse termo racismo ele é 

usado a partir da segunda metade do século XX, com movimentos como negritude, movimentos 

black is beautiful, esses movimentos que tentam valorizar a cultura negra. Então naquela época, 

1910, o termo racismo era mais assim para uma elite científica, uma elite intelectual. Porque 

naquele tempo se acreditava era o racismo científico, ele era usado mais sempre dentro desta 

conotação científico. Por exemplo: existia um estudo até o começo do século XX, na veR. F. ade 

no Brasil esse estudo vai até 1940 e pouco, que também é um anacronismo, que é um estudo 

chamado de frenologia. Frenologia é um estudo que, através de medições do crânio das pessoas 

se atribui a alguns tipos raciais uma tendência maior a criminalidade, a vadiagem, a prostituição 
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e assim sucessivamente. Então o racismo científico ele era muito usado pra justificar, por 

exemplo, a dominação, a partilha da África pelas potências europeias ou pra justificar a escravidão 

aonde ela ainda existia. E no caso do Brasil, onde ela já não existia mais, mas para justificar dos 

ex-escravos ou dos descendentes de escravos não serem assimilados pela sociedade, porque o que 

PESQUISADOR:   Como uma forma de dominação... 

C. V.: É, ele é usado como pretexto pra, não nós precisamos trazer trabalhadores brancos, 

europeus, de preferência do norte da Itália e tal, da Alemanha pra embranquecer o território, pra 

clarear um pouco o território. E também se acreditava também que o gen, no cruzamento genético, 

o branco seria mais forte, a raça mais forte. Tem até um quadro famoso chamado A Redenção de 

Cam, ou algo assim, que mostra, um quadro que Benedito Calixto, no século XIX, e uma senhora 

negra, a filha dela mulata, o genro desta senhora negra é branco, e ele tem no colo o filhinho 

branco15. Então esse quadro mostrava uma ideia de que se tinha naquela época de que trazendo o 

branco pra se misturar à população que era majoritariamente negra conforme o tempo fosse 

passando teria um clareamento da população brasileira. Então isso também, isso existia o racismo, 

ele era usado, mas ele era usado dentro assim digamos, dentro de um universo mais científico, 

não era uma coisa assim, que naquele tempo.... se tivesse conversa aberta, não era um tipo de 

conceito difundido e tal. Não existia uma educação formal pras classes populares, quando existia 

ela não era, ela não tinha essa qualidade e essa preocupação. Mas, como eu já te falei, as novelas 

de época da Globo, qualquer produção televisiva, televisual e tal, que fale da história brasileira e 

que tenha entre aspas um ibope, ou seja, que tenha uma audiência, é lógico que é bom, que é 

positivo. Agora cabe aos professores em sala de aula que vão receber as crianças e os adolescentes 

que assistem aquilo, dizer “oh, cuidado porque algumas coisas não eram bem daquele jeito e tal, 

ou então confirmar era bem assim, mais ou menos e tal. 

PESQUISADOR:   E você acha que a novela... como você debateria a formação do Brasil que 

vivemos hoje utilizando essas discussões exibidas na novela. 

C. V. Como é que eu faria uma história da formação do Brasil atual? 

PESQUISADOR:   É, uma discussão do que nós temos hoje na sociedade e dessa problemática 

que foi exibida pela novela, dos negros, da sociedade, mostrando o Brasil atual, se existe essa 

ligação, se poderia ser... 

C. V. Seria interessante, por exemplo, fazer um debate sobre se existe racismo no Brasil. Ou se 

esse racismo é velado, ou se é um racismo aberto, né, um racismo cordial como dizem alguns né. 

Isso seria legal pra trabalhar essas categorias de racismo e tal e jogar algumas estatísticas, por 

exemplo, número de... a população carcerária no Brasil ainda é de 75, 80% descendentes de 

                                                 
15 O quadro a que se refere o professor A Redenção de Cam é do pintor espanhol Modesto Brocos  feita 

em 1895 e encontra-se exibido no Museu de Belas Artes do Rio de Janeiro. 
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escravos, ou porque que o número agora, essa estatística eu não tenho de cabeça, mas o número 

de assassinatos de jovens negros é muito maior do que de assassinato de jovens... 

PESQUISADOR:   Você acha as coisas que foram discutidas na novela podiam trazer alguma 

referência... 

C. V. Sim, com certeza, claro, porque seria como se fosse fazer uma arqueologia do racismo, um 

estudo do racismo no Brasil ao longo da formação da sociedade brasileira. 

PESQUISADOR:   Você acha que esse tema ainda é bastante atual no Brasil? 

C. V: Sim eu acho que é um tema muito atual. 

PESQUISADOR:   E há uma necessidade 

C. V. De trabalhar também como até os jogos de futebol, mostrar um goleiro do Santos sofrendo 

racismo em Porto Alegre e tal, serem chamados de macacos, coisas assim. A repercussão que isso 

gerou na sociedade brasileira. Então eu acho que é um assunto pertinente sim. 

PESQUISADOR:   Você acha pertinente também falar de história... 

C. V. Também, a história sempre tenta trabalhar temas transversais. Temas transversais são ética, 

cidadania, meio ambiente. Sempre que dá, porque história e geografia acaba mexendo com isso 

sempre. Então a gente sempre acaba... às vezes somos até mal interpretados porque estamos dando 

lição de moral, mas não se trata de lição de moral, se trata de alguns princípios éticos que a 

cidadania exige pra funcionar. 

 

Escola Particular  Santa Cecília - disciplina: Português 

Prof. H. P. 

H. P.:  A grande diferença das escolas é o que elas oferecem. Então, aqui, por exemplo, pode não 

ter uma boa estrutura física, mas os docentes são excelentes.  Eu não posso falar isso, tanto da 

educação, desde a educação infantil, dos primeirinhos lá da Carmen, que ainda é “Tia Carmen” 

até o 9º ano. Entendeu? Todos... a formação, a disposição em sala de aula, a vontade de ensinar, 

né? Você tem que ter além de vocação, tem que ter vontade de ensinar. Se você não tiver não 

adianta você ter vocação, você ter estudo, que não vai adiantar nada. 

PESQUISADOR:    Eu já tinha conversado com você sobre a pesquisa. Então a gente vai falar 

um pouco sobre televisão. Eu queria saber os seus hábitos de televisão, qual o tipo de programa 

que você mais assiste, aonde você assiste, o que você gostar... 

H. P.:  Então, minha televisão fica na sala. Quarto é lugar pra dormir. Não tem computador, não 

tem nada. Tem a cama e o rádio relógio. Ponto. Não tem mais nada. Porque eu acho que quarto é 

pra dormir. E a partir do momento que você liga uma televisão você desperta do seu sono e 

acabou, não vai mais, pelo menos comigo. Tem gente que diz que tem o feito contrário, mas 

comigo não. Minha televisão fica na sala. Eu gosto de ver noticiário, os canais de notícia, por 

exemplo, Globo News, Band News, RecoC. V. News, essas coisas eu gosto, mas também tem a 



222 

 

parte de entretenimento que eu também gosto. Eu gosto de séries, né, eu não consigo acompanhar 

novelas, porque não dá, não tenho tempo e também não tem mais condições. Antigamente você 

tinha telenovela, folhetim, aquelas coisas. Hoje não, hoje é tudo tão óbvio, tão comum, né, que 

foge das... tem aquelas telenovelas que tem um cunho mais social, que tem, sei lá, eu assisti uma 

novela que tinha uma campanha antidrogas, que tinha uma campanha do câncer de medula, então, 

assim... 

PESQUISADOR:    Você lembra que novela era? 

H. P.:  Eu não vou lembrar os nomes das novelas, mas me lembro que eram todas novelas das 

oito, que agora são das nove, né?  

PESQUISADOR:    O pessoal tá chegando mais tarde em casa, né? 

H. P.:  Exatamente.  

PESQUISADOR:    Então tem que deslocar. 

H. P.:  Exatamente. E isso é o fator trânsito, então... Mas assim, isso eu percebo que as novelas, 

algumas, tem esse cunho. Antes era bem distinto. A novela das seis era para agradar a dona de 

casa que estava fazendo a comida, então era novela normalmente de época, né, sempre de época. 

Depois a das sete era a piadinha, pra descontrair, e na hora do jantar, antes do jantar, depois vinha 

o jornal, que você fica sabendo das notícias, que sempre termina com a notícia do futebol, né... 

(risos) Pode, né, é sempre assim! Vem aumento de gasolina, vem corrupção, aí termina...futebol! 

É sempre futebol a última notícia. E depois vem a novela, que é tida como a mais dramática, com 

a mais “nossa” (sic)... Você tem aí uma série de fatores aí, por isso eu até desisti que assistir 

novela porque, nossa, quando eu era pequena eu assisti até por imposição da família. Agora 

quando você tem à disposição, que você pode assistir a outra coisa ou simplesmente não assistir, 

ficar ouvindo música, ficar trabalhando... 

PESQUISADOR:      E qual são seus programas preferidos, que você assiste hoje? 

H. P.:  Olha, eu gosto muito daquele “Marília Gabriela Entrevista”. 

PESQUISADOR:      No GNT? 

H. P.:  No GNT e no SBT também.  No SBT é aquele “mais povão”, sabe? 

PESQUISADOR:      Povão? Mais popular? 

H. P.:  Mais popular. 

PESQUISADOR:      São de celebridades? 

H. P.:  Não são nem celebridades, são semi-celebridades. São pessoas que normalmente é, é...são 

para um público mais expansivo,  bem massa, sabe. Eu posso te dar um exemplo que tá na moda 

agora. Há um tempo atrás, ela tava entrevistando uma funkeira.  

PESQUISADOR:      Sim. 

H. P.:  No GNT ela não entrevista essas pessoas. No GNT ela entrevista o Caetano, o Gilberto 

Gil. Não é? Então é mais elitizado, até porque também você tem o fator TV a cabo, que é paga. 
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Então, a gente ainda sabe que tá barateando? Tá barateando. Mas ainda continua cara. É uma das 

mais caras no mundo. Gosto do “Saia Justa”, mas as vezes acho muito “clube da Luluzinha”, 

sempre muita opiniãozinha sobre mulher, sabe, essas coisas. Semana passada até estava passando 

sobre anticoncepcional masculino. Legal, interessante, mas continua ainda meio “clube da 

Luluzinha”. Os noticiários, séries...eu gosto de série investigativa, sabe, tipo CSI, NCIS, gosto 

dessas. 

PESQUISADOR:      E você acompanha as séries? 

H. P.:    Acompanhava mais. Eu lembro que quando mudou o elenco de CSI eu parei de assistir, 

porque ficaram só dois dos originais, de doze, treze anos, agora só ficaram dois personagens 

originais. 

PESQUISADOR:   Esses seriados (sic) são longas e ela tem que... 

H. P.:  Elas não terminam nunca, elas são infinitas como ER, não termina nunca (risos), Simpsons 

que não termina nunca... 

PESQUISADOR:      Mas como é desenho podem continuar os mesmos personagens. 

H. P.:  Exatamente! Eles vão colocando as celebridades, né, e isso é interessante. Tem o ponto 

crítico deles também que é atemporal. 

PESQUISADOR:      Qual? Dos Simpsons? 

H. P.:  Dos Simpsons, que é atemporal, não tem jeito. Não tem como você, você olha aqui e “meu, 

foi há 25 anos atrás e tá valendo”. Né? Parece música, boa música, na verdade. São esses os 

programas. 

PESQUISADOR: Então você assiste GNT, séries... 

H. P.:  ... séries, gosto dos noticiários, todos os noticiários. Deu assim, quando eu consigo chegar 

cedo em casa eu assisto todos os noticiários, eu vou seguindo, sabe? 

PESQUISADOR: Da TV aberta e da TV a cabo? 

H. P.:  TV aberta e TV a cabo. E, por exemplo, um que eu não gosto de assistir é o Jornal 

Nacional. 

PESQUISADOR: Não gosta? 

H. P.:  Não gosto porque eu acho muito, muito parcial, sabe? Eu acho que ele vai muito... não 

gosto. Mas eu gosto do Jornal da Band, gosto do Jornal do SBT. Até o Jornal do SBT tem uma 

coisa que eu acho fabuloso que é o editorial... Jornal da Cultura, Cultura eu adoro, até programa 

infantil eu gosto. Castelo Rá-tim-bum, essas coisas, eu adoro. E gosto... aí vou acompanhando os 

noticiários, Jornal da Band... adoro assistir ao SP TV, tanto ao meio dia, como das sete e meia, 

sete horas, não me lembro exatamente o horário, mas gosto do SP TV e gosto desses jornais que 

trazem opinião de quem tá falando. Por exemplo, o Boechat ele fala: “ah, eu acho isso um absurdo, 

como pode, quanta corrupção”... Então, eu gosto disso, o Jornal Nacional é muito quadradinho, 
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muito fechadinho, eles não opinião... e não tem isso. Jornalista tem que informar, mas tem que 

dar a opinião dele também, né? Ele é um formador de opinião. Então... 

PESQUISADOR: E você vai migrando, acabando um você vai passando para o outro? 

H. P.:  Vou passando pro outro, vou passando pro outro quando consigo chegar em casa cedo. 

Quando eu não consigo eu assisto a partir do “Jornal das 10” da Globo News. E aí depois eu passo 

para Band News ou para Record. News, dependendo do programa que esteja passando, porque o 

Record News não passa notícia 24 horas. Eles têm uns programinhas lá de entretenimento, essas 

coisas assim, tipo variedades, revista de variedades. Isso eu gosto. E adoro assistir desenho, mas 

desenho antigo, não dos novos, sabe. Eu tenho um canal chamado ToonCast, eu amo ToonCast, 

adoro, adoro. Então tem tudo da minha época. Eu tenho 42 anos, tem “Manda Chuva”, tem 

Thundercats, tem “Formiga Atômica, tem vários, tem “Flinstones”, tem “Jetsons”, que um é um 

contraponto do outro, eu adoro, esse tipo de coisa eu adoro. 

PESQUISADOR: E o que você acha que os meninos veem, os alunos? O que você ouve eles 

falando? Se eles comentam alguma coisa? 

H. P.:  Eu acho que... por exemplo, tem dois bloquinhos. Tem os meninos e as meninas. Os 

meninos, pelo que eu percebo, eles assistem aqueles desenhos mais, tipo Pokemon, Dragon Ball, 

essas coisas, por conta dos games. Eu acho que os meninos ficam mais na Internet do que as 

meninas. As meninas assistem “Malhação”, assistem novela das seis, das sete, das oito, sabem 

todos os personagens. Então tem dois bloquinhos, dois bem distintos. Até o 8º ano. O 9º ano já 

dispersa mais as meninas, aí eles já vão para o canal a cabo, aí eles vão para o Pretty Liars, uma 

coisa assim, Diário de Pretty Liar”, alguma coisa assim. 

PESQUISADOR: É uma série? 

H. P.:  É uma série. 

PESQUISADOR:   Mas é Pretty Liars, se não me engano. Então, assim, as meninas a partir do 9º 

ano já migram pra TV a cabo. As mais novas não, ficam muito na aberta. 

PESQUISADOR: Ah, é? 

H. P.:  Ficam muito na aberta. Então é “Malhação”, é novela das seis, novelas das sete, novela 

das oito, entendeu? 

PESQUISADOR: Os meninos também ficam mais na TV aberta? 

H. P.:  Os meninos mais na TV a cabo e internet. E normalmente internet é jogo. Aqueles jogos 

on line ou CDzinho de jogo. Isso eu percebo muito. 

PESQUISADOR: E nos meninos é..esses japoneses? 

H. P.:  Isso. “Dragon Ball”, Dragon Ball Z, anime, isso. Né? Esses de super-heróis, tipo Pokemon, 

essas coisas assim. Os meninos são mais nesses. 

PESQUISADOR: Me diz uma coisa: qual a sua opinião sobre a programação atual da TV? 

H. P.:  Péssima. 
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PESQUISADOR: Péssima? 

H. P.:  Aberta? Péssima. 

PESQUISADOR: Por quê? 

H. P.:  Péssima, péssima, péssima. O que eu percebo é assim, não querendo ser puritana, mas eu 

acho que tudo tem uma fase na vida. Numa novela, por exemplo, não precisa mostrar, o que é o 

que mais pega, porque normalmente está  o pai, a mãe assistindo e a criança fica por lá, mas eu 

acho assim, numa novela, por exemplo, não precisa a cena do casal acordando na cama, ou em 

cima, ou mostrando que estão indo fazer um sexo. Acho que não tem essa necessidade. Eu me 

lembro na minha época de criança, que eu assistia novela junto com meus pais e meus irmãos, 

tinha assim... só insinuava, via a porta do quarto, não se via mais nada. Hoje você a bunda da 

menina, vê o contorno do seio da menina, então, da mulher... eu acho que não tem necessidade. 

Poucas vezes que eu assisti essa novela nova, das nove, da Globo... 

PESQUISADOR:  ... Império. 

H. P.:  ... eu vi uma cena que era um homem casado, que é o protagonista, ele é casado, ele tem 

uma família, que ele mantém debaixo do teto dele, que ele não admite, mesmo casado, ele não sai 

da casa dele, sem autorização dele, continuam morando lá, para manter a fachada de família, e ele 

tem uma amante que é bem mais nova do que ele, provavelmente na novela aparenta 18, 19 anos. 

E é bem mais nova do que ele. De repente ele resolve levar essa menina para um restaurante e do 

nada eles começam a se beijar, quer dizer, é um local público, o restaurante era de um futuro 

genro dele, a mulher dele estava lá, a oficial estava lá, né, que é a matriarca, pra sociedade é ela 

que é a mulher dele, eles estavam lá, com um amigo jantando nesse restaurante, ele estava com a 

amante, de repente a amante levanta, ela senta no colo dele e começa a beijá-lo, quer dizer, 

desrespeitou duas vezes a família, né? Desrespeitou duas vezes, desrespeitou tendo a amante e 

desrespeitou levando essa amante e mostrando para todo mundo, inclusive para a esposa, que está 

ali no mesmo dia. 

PESQUISADOR: Você acha isso inapropriado? 

H. P.:  Totalmente inapropriado. Que cabeça uma criança tem, principalmente os meninos? 

Porque a educação das meninas é diferente da dos meninos, não tem jeito, não tem como. Os 

professores percebem bem isso, né, pelas conversinhas deles. Nas conversinhas deles você 

percebe. Então, assim, o menino vai achar que é natural ter a esposa e ter a amante, sair com a 

esposa e encontrar com amante e: “oi, tudo bem? Como vai?” Porque a cena foi essa. “Oi, tudo 

bem? O que você está fazendo aqui com a sua ninfetinha?” Então que cabeça ele vai ter, porque 

querendo ou não é uma informação. Se o pai ou a mãe não falam nada, dentro de casa, “isso é tão 

absurdo, isso não pode acontecer”, pode sim, pode influenciar muito. Então, assim, acho horrível.  

PESQUISADOR: Então você acha que a televisão neste caso específico, dessa novela, desse 

contexto, dentro dessa ficção, ela ainda influencia as pessoas que assistem? 
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H. P.:  Influencia. 

PESQUISADOR: Mas as pessoas que assistem também, no caso, jovens, eles não teriam também 

uma maneira de digerir essa informação, pensar, contextualizar? 

H. P.:  Rosana, isso pode acontecer, com certeza, mas isso depende muito da formação dele. 

Formação nos dois sentidos: na formação escolar, o que ele está tendo na escola, e a formação 

familiar, o que a família acha disso, né? Não precisa muito. Um mero comentário do pai falando: 

“Nossa, eu acho isso um absurdo. Como pode na frente da esposa, na frente da mãe dos filhos 

dele”. Então, assim, ter amante é uma questão cada um em cada qual, mas assim, o fato de ter 

uma amante e sair com ele, e na frente de sua esposa, da mãe de seus filhos, então tá bom, que 

seja ex-esposa. Aí você assume. 

PESQUISADOR: Então você acha que isso influencia, a iniciativa (sic)? 

 H. P.:  Influencia, até porque no contexto dessa novela, pelo que eu ouço os meus alunos 

comentando, o que assistem essa novela, a amante parece que é sustentada por ele e os pais da 

amante fazem questão que ela continue sendo amante, não se importam com valores. São pessoas 

que vivem do que ela recebe do cara, então, assim, numa sociedade em que todos, todos somos 

consumistas, a forma mais fácil de ganhar dinheiro é ficando em casa, sempre aparecendo de 

calcinha e sutiã, e abrindo a porta na hora que meu amante chega e recebendo um dinheiro depois 

por isso. Eu ouvi numa sala de aula: “ah, eu queria ser fulana”, eu não me lembro do nome da 

personagem, “ah, eu queria ser ela, imagina: 18 anos, já tendo um cara que me banca, já tendo um 

apartamento em Copacabana, e ganho uma grana e não faça o dia inteiro”. Isso eu ouvi dentro de 

sala de aula. 

PESQUISADOR: E você ouve, por exemplo... Isso você ouviu ou souber pelos seus alunos? 

H. P.:  Isso eu ouvi. Eu não assisti essa cena. A cena que eu assisti foi essa do restaurante... 

PESQUISADOR: ... é que novela você uma vez e... 

H. P.:  ... você entende tudo. 

PESQUISADOR: ... faz parte. 

H. P.:  ...tudo... 

PESQUISADOR: Então quer dizer que seus alunos te trazem algumas coisas? 

H. P.:  Trazem. 

PESQUISADOR: E como é que é esse... 

H. P.:  Muita informação. 

PESQUISADOR: ... essa coisa que te trazem? 

H. P.:  Pouquíssimos me trazem. “Professora, eu estava assistindo o jornal com meus pais e vi 

uma notícia assim, assim, assim. Você já ouviu falar de tal coisa?” Normalmente a informação é 

sobre novela ou filme. 
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PESQUISADOR: Em que mais ou menos? Por exemplo, teve esse comentário de uma aluna, teve 

mais algum como esse? 

H. P.:  Teve, teve sim. Teve de um aluno, um aluno, 6º ano, falou assim: “Ah, ele que tá certo. A 

mulher dele tá velha mesmo”, né? 

PESQUISADOR: Mas por que ele falou isso? O que vocês estavam comentando? 

H. P.:  Porque o comentário era... eu estava falando sobre personagens, né, era narração que eu 

estava dando aula, o assunto era narração. Aí eu falei: “Toda novela é uma narrativa, vocês podem 

perceber que tem o ambiente, tem a história, tem os personagens, tem o tempo, tem o personagem 

principal, o secundário e tudo mais, o protagonista, o antagonista”... e fui explicando pra eles. Aí 

eu falei: “Novela é narrativa”. Aí fui entrando nas novelas e fui entrando, e um deles falou. Entrou 

nessa novela e aí entrando nessa novela o comentário foi esse. “Ah, mas ele tem uma amante”. 

“Então, e aí? Qual é o papel da amante na vida dele? Ah, é secundário, porque o papel principal 

na vida dele é a esposa, mãe dos filhos, então o dela é secundário”. “Ah, mas ele que está certo, 

porque a amante é novinha. Você já viu, ‘prô’, na hora que ele chega lá, ela sempre tá se calcinha 

e sutiã e a mulher dele, sempre que ele chega em casa, ela tá sempre reclamando...” 

PESQUISADOR: (risos) 

H. P.:  “... então ele que tá certo”. Essa foi uma das informações que eles me trouxeram. Malhação, 

eles sempre comentam muito sobre Malhação, né, porque Malhação traz... a Malhação que eu 

entendia há dez, doze anos atrás é totalmente diferente dessa. Essa é muito interligada à internet, 

essas coisas, até parece que você pode interagir e um aluno me trouxe: “ah, professora, ontem 

apareceu meu nome na tela”. “Que tela? A tela do computador?”, eu até brinquei. Ele: “Não, na 

tela da Globo porque eu mandei uma... mandei um comentário no ‘Malhação’ e apareceu o meu 

nome”. Aí eu falei: “Puts, que legal. Mas peraí, quando você mandou?” “Ah, faz uns dois meses”, 

porque é gravado, então não é tão interativo assim. Interativo é na hora, “pá-pum”. Aí falei: “Puxa, 

que legal, e aí como você se sentiu?” “Ah, legal...” Aí os meninos começaram: “Ah, ele tá famoso, 

vai aparecer na Caras”. Então assim... 

PESQUISADOR: E falam do contexto? 

H. P.:  Sim, e falam do contexto... do fulano que tá drogado, do fulano que tá bebendo. “Ai, que 

horror”, aí começa a comparar com amigos que eles têm ou da escola ou fora da escola. “Ah, 

fulano parece com não sei quem...” “Ah, professora, você viu tal dia?” “Viu o que? Aonde? 

Como?” “Na ‘Malhação’, fulano fez isso, isso e isso, parece com ciclano”. Então eles comparam 

muito, né? E tem aquela coisa... 

PESQUISADOR: E traz para realidade deles? 

H. P.:  Trazem. E aquela coisa ilusória também de... poxa, vida, em novela, nesses programas, 

tem muito aquele jovem que briga com a família e vai morar sozinho. De repente aparece num 

apartamento, montado, como se fosse assim, né? Você sai de casa... Eu lembro quando eu saí de 
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casa, eu morava nesse prédio aqui, bem atrás da escola mesmo, quando eu saí de casa – sempre 

conto isso pra eles - , eu saí com 33 anos, depois que eu já estava formada, estava estabilizada, 

estava fazendo o meu mestrado e, foi assim, foi numa época muito difícil, porque eu tinha perdido 

meu pai um ano antes, mas eu tinha que sair naquela hora, porque senão não saía mais. E eu me 

lembro que a minha geladeira era uma caixa de isopor, eu dormia no colchão, a minha televisão 

não pegava, porque tinha que ser antena coletiva e eu não tinha, então era assim, era rádio, e foi 

quando eu decidi adotar minhas duas gatinhas. Eu comi miojo durante dois meses, porque ou em 

comprava comida,  ou eu pagava meu aluguel e meu condomínio ou eu tinha que voltar pra casa. 

E numa novela não tem isso, tem até um comentário que uma aluna fez da novela que veio antes 

dessa, que tá agora no horário das nove, que a menina: “ah, vou sair de casa, vou morar sozinha”. 

De repente ela morava sozinha, o pai pagava tudo, o apartamento tava super montado e ela ainda 

levou uma amiguinha pra morar com ela. “Vou ser independente, como? Dependendo do meu 

pai, pagando minhas contas?” Não, você se vira. Quer ser independente, você vai ser 

independente. O ser independente é isso, pensar independente e agir independentemente.  

PESQUISADOR: Então eles vendem uma ilusão? 

H. P.:  Vende ilusão, vende muito, porque é sempre assim: quem é o bem sucedido na novela, né? 

O bem sucedido não quer dizer que você tenha necessariamente rios de dinheiro. Você pode ser 

bem sucedido na sua profissão e não ganhar de acordo com aquilo que você faz, nem mais, nem 

menos, de acordo. Mas o bem sucedido que passa na novela é sempre o cara, sempre aquela 

família que mora no Leblon, na cobertura, que tem os melhores carros, que em todas as novelas 

da Globo os carros agora são da Kia, então tem todos os carros importados, todos os carros 

grandes, e pessoas que tem muito dinheiro e que mandam: “Ó, não quero isso, não quero aquilo, 

quem manda aqui sou eu”, e que normalmente tem uma família de fachada, mas tem um amante 

ou uma amante, e acaba sendo natural. Então o bem sucedido, nessas novelas que eu percebo é 

isso. 

PESQUISADOR: Eles têm um padrão... 

H. P.:  Sempre tem um padrão e é sempre aquele, que mora numa bela casa, que nunca tem 

problema com dinheiro, que tá sempre bem e que... o padrão de família é esse. 

PESQUISADOR: O que você diria de novela, você está falando de novela... os fatores negativos... 

E os fatores positivos? Você consegue? 

H. P.:  Positivos, essas campanhas, como eu respondi no questionário. Têm algumas novelas, 

principalmente novelas do último horário, o horário nobre que eles chamam, né, das nove agora, 

que apresentam campanhas sociais, por exemplo, eu já vi novela em que os filhos se peR. F. iam, 

eram roubados, saíam de casa e não voltavam, e apareceram aquelas “Mães da Sé”, que toda 

quarta-feira se reúnem com cartazes, com a foto do filho, com a esperança que o filho retorne. 

PESQUISADOR: Aparecia isso na novela? 
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H. P.:  Aparecia isso na novela, né? Sobre o câncer de medula, sobre...já teve o tratamento dos 

idosos, como você deve tratar um idoso, né, isso já apareceu também, que os idosos moravam na 

casa da família com os filhos a partir dos seus vinte anos, que a filha maltratava muitos os avós 

porque ela tinha que dividir o espaço dela, o quarto dela, com os avós. 

PESQUISADOR: Ah, eu acho que me lembro. 

H. P.:  Pra nome de novela eu sou péssimo. 

PESQUISADOR: Mas eu me lembro da novela, porque essa ficou bem marcada. 

H. P.:  Que a menina maltratava os avós o tempo inteiro, né, a filha era muito ambiciosa, era muito 

gananciosa, era muito egoísta e eu me lembro que teve a famosa cena da surra, que ela levou uma 

surra do pai, de cinto, né, porque ela maltratava os pais que era os pais dele.  

PESQUISADOR: Mas você acha que essa temática mobiliza quem assiste? 

H. P.:  Mobiliza.  

PESQUISADOR: E é isso que você acha positivo? 

H. P.:  É, isso eu acho superpositivo... combate às drogas, à bebida, sempre se fala em bebida em 

novela, recentemente teve uma novela que um dos personagens tinha Alzheimer, né, eu não me 

lembro também qual era a novela, mas o personagem tinha Alzheimer, então as pessoas tinham 

que aprender a lidar com isso e era até um ator que eu adoro, que é o Paulo... 

PESQUISADOR: ... não era o Paulo José? 

H. P.:  ... Paulo José, que inclusive tem Parkinson. E ele também apresentava o Parkinson na 

novela. Eu lembro que ele ia tomar chá e eu me lembro muito bem cena que eu an passant, que 

eu estava saindo da sala dos professores e ouvi essa cena, que era ele e a filha vai e dá uma xícara 

de chá pra ele e ele fala: “Você sabe que eu não posso tomar chá na xícara, você sabe, você sabe, 

e mostra a mão tremendo” e aí ela vai lá e troca por um copo, pra não quebrar. 

PESQUISADOR: E você acha que as pessoas assistem...? 

H. P.:  ... as pessoas acabam... 

PESQUISADOR:  ... tendo uma... 

H. P.:  ... Doação de órgãos, já teve uma de doação de órgãos também... 

PESQUISADOR: ... e aí se deparam com uma realidade ou aprendem sobre essa realidade... 

H. P.:  Aprende, porque eu acho que a novela em si, a história pode ser uma porcaria, mas ela 

sempre informa.  

PESQUISADOR: Informa? 

H. P.:  Ela sempre informa de alguma coisa, ou para o lado positivo ou para o lado negativo. Ah, 

assim... E coisas absurdas também, surreais, que só acontecem, a gente sempre fala: você mora 

num prédio, você não está esperando ninguém, de repente toca sua campainha... Ué, cadê o 

porteiro que não avisou? (risos) Né? Coisas que só acontecem em novela. Então, assim, tráfico 

de pessoas, teve uma novela recentemente que falava sobre tráfico de pessoas, então assim... 
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PESQUISADOR: “Salve Jorge”, essa eu vi. 

H. P.:  Então, que era no Morro do Alemão isso, que foi bem na época da pacificação e tudo mais. 

Então assim, ela acaba informando, de repente do modo errado, de repente do modo errado porque 

passa uma ilusão de uma coisa que... você tem que, jovem, você tem que ser independente, mas 

alto lá. Pra ser independente você vai ter que trabalhar, você vai ter que ralar, porque seu 

apartamento não vai estar montadinho... é entrar, pronto, tá montado... Não. Você vai comprar a 

caixa de isopor pra passar três, quatro meses, como sua geladeira que vai ser aquela, entendeu? 

Então informa, as vezes de uma forma muito positiva como tem essas temáticas, e normalmente 

as novelas das nove, mas informa também da forma negativa, como é: “olha, tá vendo, o cara tem 

uma amante e tá jantando no mesmo restaurante que a esposa e a amante resolve sentar no colo 

dele e dar beijinho”. 

PESQUISADOR: Então o negativo você vê mais de valores da família? 

H. P.:  Sim, mais valores da família. 

PESQUISADOR: Tem mais algum outro ponto negativo? Sim? Comportamento, você falou? 

Falou de valores familiares... 

H. P.:  É, comportamentos familiares. Tem... Não, não tem, porque como toda novela tem que ter 

finalzinho feliz, então o malvadinho fica sempre bonzinho do nada. Do nada ele resolve ser 

bonzinho, como por exemplo, numa novela que tinha o cara que pegou a sobrinha e jogou na 

caçamba porque ele não queria dividir a herança. E, assim, de repente ele fica bonzinho, para de 

fazer traquinagem. Então isso eu acho estranho. Por isso que... não... o mauzinho se transforma 

no decorrer da novela. O mau ele nunca é mau até o final e quando ele é mau a punição não é 

cadeia. Você roubou a novela inteira, você não vai preso, você não vai ser julgado... 

PESQUISADOR: E o que acontece? 

H. P.:  ... ou morre ou fica bonzinho. Né? Então, assim, alto lá. E cadeia de novela é sempre 

limpinha, né? Sempre tem dois ou três presos, nunca é aquela montoeira que a gente vê, então é 

tão bonitinha cadeia de novela. Eu acho lindo, até gostaria de passar uma noite na cadeia de 

novela, porque é limpinha, sabe, tem dois ou três presinhos, as vezes você fica sozinho numa cela. 

Então não consigo compreender essas coisas. O mauzinho, por isso que eu digo, né, acho que não 

tem nenhuma outra influência porque o mau ele se transforma e quando ele se transforma em 

bonzinho não acontece nada com ele, ou quando ele vai mauzinho até o final,  o que que acontece: 

ou ele morre com um tiro, ou ele se joga de uma ponte, se mata, ou ele fica... não entendo isso... 

Por que eles não são punidos, né? Mostrar que tem que ser punido, olha, é isso que acontece 

quando você rouba essa cadeira, é isso que acontece quando você rouba um hospital, desvia 

dinheiro. 
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PESQUISADOR: E você acha que você pode usar, das novelas que você viu ou da lembrança que 

você tem, dessas coisas que eles trazem pra você... Você acha que pode trabalhar isso em sala de 

aula? 

H. P.:  Pode... 

PESQUISADOR: Como é que você faz isso? 

H. P.:  Posso. 

PESQUISADOR: Você está dizendo assim que não assiste regularmente novela, no momento, 

né? 

H. P.:  É, por falta de tempo mesmo. 

PESQUISADOR: Por falta de tempo... Mas trazem coisas pra você. 

H. P.:  Sim. 

PESQUISADOR: Como é que você... 

H. P.:  ... e quando eu tenho possibilidade eu assisto, até para ter o que comentar com eles. “Ah, 

olha ontem eu estava assistindo a novela e vi uma cena, sei lá, é bem assim... [TOCA O SINAL 

DA ESCOLA E ELAS COMENTAM] Entra... Acabam entrando porque eu sempre comento 

alguma coisa: “Olha, vocês viram, não pode fazer”. “Olha, presta atenção, você viu o bêbado 

caindo na sarjeta, você viu o que acontece, você não pode beber, é perigoso porque é um vício... 

você nunca se cura de um vício, tá sempre propenso a voltar pra ele”. Então eu sempre comento 

sim, sempre uso, principalmente quando vou falar sobre tipo de texto. 

PESQUISADOR: Tipo de texto...? 

H. P.:  Tipo de texto sempre eu falo: a narração, a descrição, a dissertação. 

PESQUISADOR: Aí você cita? 

H. P.:  Entro com as novelas, entro com as novelas e com os noticiários, quando é texto 

dissertativo, eu entro com o noticiário. 

PESQUISADOR: Aí você cita algum ou...? 

H. P.:  Isso, eu falo: “Olha, vê uma notícia assim, assado”. Eu trabalho muito com jornal impresso 

com eles, porque é muito importante, porque hoje eles não sabem nem ler, nem escrever, eles 

peR. F. eram o costume. Eu lembro que quando eu era pequena meu pai falava: “ó, você vai ler, 

nem que seja uma página do jornal, mas você vai ler”. Eu tinha que ler. Eu lia a noite, que era o 

tempo em que a gente estava mais próximo, então a noite a gente tinha que ler uma página de 

jornal. Meu pai escolhia uma que a gente já tinha lido e dava pra gente e depois falava: “E aí, o 

que você entendeu? ” Hoje a gente não vê mais isso. 

PESQUISADOR: Aí você traz? 

H. P.:  Trago, peço pra eles trazerem, né, sempre? 

PESQUISADOR: E de televisão, além de... usa novela, usa noticiário... 

H. P.:  Uso novela, uso noticiário, aí vou comentando. Acabo entrando com ele na nossa aula.  
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PESQUISADOR: Então você pega alguma coisa de mídia também. 

H. P.:  Pego, pego. 

PESQUISADOR: E de novela? Você pega alguma coisa por causa da narrativa? 

H. P.:  Pego, os personagens, principalmente a formação da narrativa, que na novela é perfeita. 

Então você tem os personagens, você tem o ambiente, você tem a história, você tem o tempo, né, 

então assim, principalmente narrativa, narrativa é perfeito, pra fazer, pra mostrar pra eles o que é 

uma narrativa, então: “presta atenção em novela”. Novela é narrativa pura, narrativa pura. 

PESQUISADOR: Então você exemplifica? 

H. P.:  Sempre exemplifico. 

PESQUISADOR: Até porque é uma coisa que tem o cotidiano todo. 

H. P.:  Sim, é fácil, de fácil acesso. Qualquer horário passa novela, qualquer horário você tem. 

PESQUISADOR: Vários horários e vários tipos. 

H. P.:  Você tem novela em qualquer horário. 

H. P.:  Ah, eu lembro dessa novela. [SE REFERINDO A ALGO PRESENTE NO AMBIENTE, 

SOBRE LADO A LADO] Não é aquela dos escravos que eles tinham acabado de ser... Eu lembro 

da última cena dessa novela, que mostra como era antigamente, vai abrindo a câmera e vai 

aparecendo o morro como ele é hoje. 

PESQUISADOR: É... Essa cena é muito bonita. 

H. P.:  Linda. É muito massa...Linda, fiquei muito arrepiada só de lembrar dessa cena, porque, 

assim, o cara mostrou exatamente, não mudou nada... 

PESQUISADOR: Você viu? Ela se chama “Lado a Lado”... 

H. P.:  Isso, isso. 

PESQUISADOR: ... ela passou de setembro de 2012... 

H. P.:  ... ganhou um prêmio, né? 

PESQUISADOR: ... ganhou o prêmio de melhor novela internacional... 

H. P.:  ... ganhou o prêmio de melhor novela... 

PESQUISADOR: ... o Emmy dos Estados Unidos. 

H. P.:  Isso, isso. Muito, muito lindo. 

PESQUISADOR: E ela passou de setembro de 2012 a março de 2013. E ela contava um pouco a 

história do início do século XX, na capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro. 

H. P.:  Da menina que queria estudar e que os pais não deixavam. 

PESQUISADOR:  Sim, tinha uma moça que vinha da aristocracia, que era, tinha feito o Normal, 

dava aula e tal, tinha o anseio de se emancipar, trava meio um pouco da emancipação feminina e 

tinham uns personagens negros, porque contava um pouco a história desses negros... 

H. P.:  ... da saída da escravidão para... 

PESQUISADOR:  ... o início da cidadania, da situação deles... 



233 

 

H. P.:  ... e da liberdade deles: “o que é que eu vou fazer agora?” Né? Eu lembro dessa novela. 

Era uma novela muito legal. E até essa moça que veio de uma família rica, ela teve que colocar 

um pseudônimo masculino para escrever para o jornal, porque se fosse o nome não a aceitariam 

e ela escrevia bem melhor do que todo mundo, então... 

PESQUISADOR: ... mulher naquela época não tinha essa inserção dentro da sociedade. Ela 

colocou um pseudônimo. 

H. P.:  Muito legal, mas era muito legal essa... A malandragem, como é que tinha que me virar, 

então eu tenho que... 

PESQUISADOR: Você viu alguma coisinha dessa novela? 

H. P.:  Vi, vi. 

PESQUISADOR: Então mais ou menos você sabe o contexto? 

H. P.:  .:  Vi da tirada do filho, porque parece que tem uma menina que tiram o filhinho dela. 

Lembro sim. 

PESQUISADOR: É essa moça que é a Isabel, que é uma moça simples... 

H. P.:  ... que ela vai para Paris e ela vai... 

PESQUISADOR: ... vira artista... 

H. P.:  ... aí ela volta e eles acham que ela se prostituiu porque ela era dançarina. 

PESQUISADOR: Ela era dançarina de samba. 

H. P.:  E eles achavam que ela estava se prostituindo, que ela se vendia. Eu me lembro, eu me 

lembro. 

PESQUISADOR: Então, ela perdeu um filho, disseram que o filho dela tinha morrido, mas na 

verdade, a avó... 

H. P.:  ... tirou e deu pra uma outra, né? 

PESQUISADOR: ... pra cuidar e porque era filho do filho dela. E ela não queria o filho dela, 

mestiço, um neto mestiço com uma... Porque ela era uma negra. Então tem essa temática também, 

ela fala um pouco de racismo, de preconceito, porque eram eles na sociedade, porque como é que 

aquela sociedade... 

H. P.:  ... lembro de um jogador de futebol que teve que passar pó-de-arroz porque não podia ter 

negro no time então o time era... futebol era coisa dos ingleses, os ingleses são sempre brancos, 

então teve que passar pó-de-arroz, eu lembro... 

PESQUISADOR: ... essa história é verdadeira. 

H. P.:  ... é verdade, teve um jogador mesmo. 

PESQUISADOR:  ... imaginar que, a gente hoje pensar que o futebol já foi um esporte de elite, é 

uma coisa absurda... 

H. P.:  ...absurda... 

PESQUISADOR: ... e os negros eram proibidos de entrar nos clubes, não poderiam entrar. 
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H. P.:  ... só como empregados... 

PESQUISADOR: Só como empregados. Então teve isso que foi esse rapaz aqui. O Chico, o Chico 

que vai se pintar, e o Zé Maria é um dos personagens, um dos protagonistas, até dentro de sua 

narrativa é um dos protagonistas, ele, a Isabel, e ele... a novela tem uma temática histórica 

também. 

H. P.:  Sim. 

PESQUISADOR: Os personagens vão caminhando com a história do Brasil. Então eles mostram 

alguns acontecimentos muito importantes... 

H. P.:  ... que a gente estudo em história... 

PESQUISADOR:  ... então a gente vai começar, eu editei um vídeo, com essas principais 

passagens. E dá pra entender, quem não viu a novela dá para entender. Começa com a derrubada 

dos cortiços, no centro da cidade, em prol da modernização, para abrir as avenidas. 

H. P.:  Aí tem, por isso que eles sobem... 

PESQUISADOR:  ... derrubam os cortiços, por isso eles vão para o Morro da Providência, nesse 

momento, então a chegada deles no Morro da Providência, e fala da Revolta da Vacina, que 

aconteceu também em 1904, naquela época, mostra a população como que teve a falta de 

informação e a repressão policial, o que ocasionou, que foi uma revolta mesmo e depois a Revolta 

da Chibata, que foi lá em 1910 e que os dois participam: o Zé Maria e o Chico, viram marinheiros 

e também protagonizam a história. 

H. P.:  Isso mesmo. Eles viram marinheiros. 

PESQUISADOR:   Aí no final também falam um pouco sobre a cultura africana, sobre as raízes, 

sobre o samba. 

H. P.:  O fato deles virarem...ontem, ontem eu tava falando com em sala sobre o exército, do 

trabalho, do serviço obrigatório, fui falando: “Ó, quem é filho único está praticamente excluído, 

não se preocupe, papapi, papapa, e fui explicando, expliquei pra eles que o serviço militar muitas 

vezes é uma forma de sobrevivência pra muitos que se inscrevem, porque é um salário garantido, 

né, no caso deles é uma forma deles sobreviverem, né, por isso que eles vão pra marinha e a 

marinha é a parte mais fácil deles trabalharem, né? 

PESQUISADOR:   É. No caso o Zé Maria ele foi até porque ele tinha que fugir da polícia porque 

ele tinha sido preso como capoeirista. E ser capoeirista era crime... 

H. P.:  ... era crime... 

PESQUISADOR:  ... então fugiu da polícia também, mas era... 

H. P.:  ... uma forma de sobrevivência... 

PESQUISADOR:   ... uma forma de sobrevivência. Então tem eles, tem esse aqui que tá com ele 

nessa cena que é o Caniço, que é um capoeirista que mora no Morro, mas ele é mais malandro, 

ele vai fazer o serviço sujo... 



235 

 

H. P.:  ... Ah, esse é o pai da Isabel. 

PESQUISADOR:  É, esse é o pai da Isabel, o Seu Afonso, ele trabalha em uma barbearia. 

H. P.:  E que ele se sentia envergonhando, quando ela volta de Paris. Eu lembro, que ele se sentia 

envergonhado... 

PESQUISADOR:  ... porque ela era uma artista. 

H. P.:  Exatamente. E mulher artista naquela época era sinônimo de prostituição. 

PESQUISADOR:   E ela tinha ajudado (sic) também, tem um peso também, ela foi expulsa de 

casa. 

H. P.:  Por isso que ela vai pra Paris. Eu lembro. 

PESQUISADOR:  Esse aqui é o delegado, que protagoniza toda força policial. 

H. P.:  Mas o delegado também tinha alguma coisa. O delegado... eu não lembro, parece que tinha 

uma criança que não era exatamente neto ou sobrinho, que... tinha uma história com uma criança 

nessa família do delegado. 

PESQUISADOR:  Do delegado? 

H. P.:  Que morava o delegado, a mãe dele e a família, que eram as meninas, e tinha uma criança, 

eu não me lembro dessa criança e a função dessa criança, porque tinha uma coisa, um segredinho 

que mexia com a criança.  

PESQUISADOR:  Da família dele? 

H. P.:  É, da família dele... A criança era relacionada a esse, eu não lembro se a criança era filho 

de uma das filhas, ou se a criança era filho da mãe com o amante, olha, eu não lembro, eu sei que 

tinha uma criança. 

PESQUISADOR:  Ah, é? 

H. P.:  Eu tenho que pesquisar, porque eu lembro que tinha uma criança. 

PESQUISADOR:  Se eu souber também eu te falo, porque eu não puxei esse... 

H. P.:  ... qualquer coisa você pode até me mandar o... Mas ele é, eu não sei se ele chamava de pai 

ou se chamava de avô o delegado, mas tinha um menininho e tinha um segredinho ali. Ah, o 

jornalista... 

PESQUISADOR:  ... o jornalista que é o editor do jornal de oposição, né? 

H. P.:  Que a menina vai trabalhar com ele e depois de algum tempo ele fica abismado porque era 

uma mulher que escrevia. 

PESQUISADOR:   Aí tinha a Tia Jurema, que é uma senhora, que é tia exatamente porque se ela 

fosse a matriarca daquela comunidade. Então na casa dela, tanto no Cortiço, mas o que vai enfocar 

mais na novela é lá no Morro da Providência, é lá que se reúnem pra roda de samba, pra falar 

sobre as comidas, né, porque tem as comidas... 

H. P.:  :  ... exatamente, porque tem a religião...  
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PESQUISADOR:   ... e a religião, que ela vai acabar sendo presa, porque também as religiões 

afro eram muito mal vistas, tinha até lei contra... 

H. P.:  ... até hoje, né, se a gente for ver, né, tem aquele estigma: “ah, é macumbeiro”. 

PESQUISADOR:   Como sendo uma coisa ruim, né? 

H. P.:  Ruim, exatamente. 

PESQUISADOR:   Não cultural, uma coisa religiosa. 

H. P.:  Exatamente. E o pai daquela que vira a jornalista... 

PESQUISADOR:    ... o pai da Laura, que é o Dr. Alberto Assunção, que ele é um nobre, enfim, 

ex-nobre... 

H. P.:  ... com a chegada da República ele perde o título e essas coisas. 

PESQUISADOR:    Exatamente. E da Abolição também que muda também a força de trabalho e 

aí, como ele é médico, ele tá na Revolta da Vacina, porque ele é responsável pela vacinação 

também. Então tem uma cena que ele vai subir o Morro pra vacinar as pessoas. Tá? Então vamos 

ver um pouquinho? 

H. P.:   Vamos. 

Apresentação do vídeo editado Lado a Lado 

PESQUISADOR:   Por várias, por vários assuntos dentro da novela. 

H. P.:  Exato. 

PESQUISADOR:    Então vamos lá... Fala sobre história, história do Brasil, sobre preconceito, 

sobre cultura. O que você acha que poderia trabalhar nas suas aulas, por exemplo, com seus alunos 

as questões históricas do Brasil retratadas aí? Você acha que poderia, que seria interessante? 

H. P.:  Bom, pode, pode, tem e tem muita coisa que você pode aplicar em qualquer aula você 

consegue, né, ciências, biologia, as vacinações, a vida como era no morro, as artes com as 

tradições, com as músicas, quando ela fala das danças, que cantar e dançar eram as únicas coisas 

que tínhamos de nosso e ninguém tirou, né? Você consegue trabalhar tudo até português e história, 

porque português e história estão muito ligados. Não tem como você tirar a história do português 

e o português da história. Não tem como. Você tem assim uma gama enorme de coisas que você 

pode trabalhar, que não tem como você fugir, né? Então você consegue muita aula expositiva, 

com muito texto, relacionado a esses temas. Você... 

PESQUISADOR:    Você acha que conseguiria? Como você trabalharia dado que a novela tem 

um apelo muito grande pela audiência.  Ainda é um dos programas com maior audiência no Brasil. 

H. P.:  Sim. Eu acho que é o que mais tem, né? Eu acho que depois do futebol, futebol na Copa 

do Mundo, o resto é novela. 

PESQUISADOR:    É novela. E como você disse que seus alunos e a suas alunas assistem novela, 

você acha que poderia trazer coisas dessa novela? 

H. P.:  Das novelas... como assim? 
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PESQUISADOR:    A temática do preconceito e do racismo, o que você acha? Como você poderia 

trabalhar isso na sua aula, se você tem necessidade, se você trata, usando esse tipo de material... 

H. P.:  Assim... Quando eu trabalho com eles textos e principalmente os textos dissertativos, eu 

sempre passo um tema. Eu me lembro que ano passado eu trabalhei bastante com preconceito, 

que eles vão ingressar agora, isso pegando o 7º ano, por exemplo, eles ingressando no 8º ano, a 

gente começa com os debates. No tema em debate a gente trabalha muito isso e eu trabalho muito 

em sala de aula com coisas vivenciadas mesmo, dia a dia, cotidiano, então tem como trabalhar de 

diversas formas. Batendo um papo, depois vamos passar para o papel, com exercícios... 

PESQUISADOR:   Mas você acha que a mídia te ajudaria nesse debate, na reflexão? 

H. P.:  Muito, porque o visual é muito importante. Porque o que você vê, você não esquece. 

PESQUISADOR:   E nesse caso você acha que uma telenovela pode ajudar? 

H. P.:  Pode. Pode sim, pode sim. 

PESQUISADOR:   Essa, por exemplo, você mostraria alguma coisa ou diria para os seus alunos 

assistirem? Ou traria essa repetição? 

H. P.:  Sim, sim, traria sim, porque não tem jeito, você não escapa do preconceito, você não escapa 

do racismo. Em todos os lugares, em todos os segmentos, você consegue, você tem isso. Você 

tem o preconceito e você tem o racismo. Então o preconceito contra o negro, contra o nordestino, 

contra a pessoa, contra o porteiro, você tem tudo isso. Tudo isso você consegue trabalhar. Por que 

que eu passo pelo meu porteiro... Outro dia eu perguntei pra eles. Eu estava no 7º e perguntei pra 

eles: “Quem mora em prédio?” A grande maioria. “Quem passou hoje pelo porteiro e falou bom 

dia pra ele?” “Ah, é mesmo, professora, eu não falei” “Ah, eu também não” “Ah, eu falei, porque 

minha mãe parou pra falar com ele e eu acabei falando”. Porque alguém parou, porque por ela 

mesma não teria parado. Então tem, tem sim, entre eles. Até no 7º ano mesmo o preconceito está 

muito enraizado. Por exemplo, nós temos um aluno lá que ele é especial, que é o João Francisco, 

ele chegou por último na turma e ele tem uma série de problemas, sabe, neurológicos. Uma série. 

Ele aprendeu a falar, falar, com sete, oito anos, escreve muito mal, passou por várias escolas, em 

todas as escolas sem tem o problema do bullying, né, dele não gostar do ambiente escolar por 

conta e ele sofreu. Óbvio. Eu também sofri. Eu estudei no Monteiro Lobato, eu era órfã e era a 

única menina, eu era o único aluno da escola que era órfão de mãe. Era eu. “Ué, pra que que você 

vai fazer trabalho de Dia das Mães, sua mãe morreu”. “Ah, pra quem você vai dar esse sabonete 

que a gente está fazendo? Você não tem mãe”. Né? E isso fica na criança.  Então assim, com eles 

eu já conversei sobre isso e o preconceito não é só falar assim: “Ah, neguinho, ah, nananã”... Não! 

Tá na hora de olhar, o modo de falar e como fala.  

PESQUISADOR:    Na atual (sic)... 

H. P.:  É tudo, tudo. 
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PESQUISADOR:  Você acha que um conteúdo audiovisual desses poderia, seria interessante 

trabalhar em sala de aula?  

H. P.:  Muito, muito. 

PESQUISADOR: Você acha que uma novela ela pode... 

H. P.:  ... lembra quando eu falei que ela informa? Sim. Ela informa coisas boas, mas informa 

coisas ruins também. Essa novela é uma aula de história, em todos os sentidos. É uma aula de 

história. E também é uma aula de como você deve trabalhar com o preconceito, como você deve 

lidar com isso.. Por que que eu, mulher, não posso escrever no jornal, a não ser receita? Né? Então 

sim, é um material riquíssimo. 

PESQUISADOR: O que a novela debatia, refletia seria a inserção do negro, falar do preconceito 

e tal, mas também falava sobra a emancipação feminina. A própria Isabel ela era negra, 

engravidou de um homem que não era o noivo dela... 

H. P.:  ... exatamente, de um branco... 

PESQUISADOR: ...de um branco... 

H. P.:  ... de um rico... 

PESQUISADOR: ... e ela perdeu o bebê pra conseguir sobreviver ela teve que sair do país. 

H. P.:  Exatamente. E ela foi ser artista. Mas interpretaram, quando ela volta, tanto que tem uma 

cena que o pai fala: “Eu tenho vergonha de você. Não anda na rua perto de mim”. “Como assim, 

pai? Eu não vou fazer nada. Eu fui só andar”. Né? Então tem esse também, esse preconceito. 

PESQUISADOR: Você acha que os temas que foram abordados, como foram abordados, ela pode 

refletir também sobre o Brasil atual, sobre a formação do Brasil atual? 

H. P.:  Totalmente.  

PESQUISADOR: Você acha que tem ligação? 

H. P.:  Lembra que eu falei da analogia do traficante e do policial? “No Morro entra quem eu 

quero”, né? Totalmente. Os black blocks, que a gente falou, o infiltrado tá lá recebendo pra já 

causar tumulto e com certeza tinha gente fazendo isso. Sim, com certeza, você traz todo conteúdo, 

numa novela bem feita, não para uma novelinha pra você dar risada. Lembra daquilo que eu falei? 

Nem sabia que era essa que ia passar, mas lembra que eu falei que a novela das seis sempre era 

de época? Então, é o tema mais suave. Só que nessa novela ele foi mais a fundo, com muita 

suavidade, com muita leveza, mas ele foi a fundo em coisas que as vezes a gente esquece 

totalmente e que, poxa, porque você vai maltratar uma criança só porque ela é negra, só porque o 

cabelo dela é enroladinho e seu é liso. Por que você vai fazer isso? O que que você ganha com 

isso? Olha, você então faz isso, mas não sabe fazer aquilo, né, enquanto ele joga a capoeira, então 

são esses sentidos, né, com certeza. 

PESQUISADOR: É, aquela cena é de valorização da cultura. 
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H. P.:  Exatamente. Então, ele tá falando: “Ó, duvido que ele faça isso. Ele não sabe fazer isso. 

Só a gente sabe fazer isso”. 

PESQUISADOR: Ele tava montando, aquela (sic) que ele fez, do preconceito, dizendo: 

“infelizmente você começou agora a ouvir...” 

H. P.:  Você vai ouvir a vida inteira. 

PESQUISADOR: Fala sobre os antepassados, dizendo que a gente, a nossa memória tá lá. A gente 

deve muito isso, não se sinta menor, nunca baixe a cabeça... 

H. P.:  Exato. 

PESQUISADOR: Então ele dá um contexto, contextualiza a história não se diminuindo, muito 

pelo contrário, dizendo “nós temos valor”. 

H. P.:  Nós temos muito valor. 

PESQUISADOR: Com a capoeira. 

H. P.:  Com a capoeira. Dizendo: “olha, eu duvido que ele faça isso”. Pode até tentar, mas não vai 

fazer igual. 

PESQUISADOR: Com um discurso desse você acha que cabe hoje para comentar com uma sala 

com jovens? 

H. P.:  Cabe. Cabe porque eu... 

PESQUISADOR: Você acha que esse tipo de discurso conseguiria chegar e... 

H. P.:  ... Conseguiria... 

PESQUISADOR: ... e atingir os jovens? 

H. P.:  Conseguiria, porque o que eu percebo... Lembra quando eu falei a você que estão muito 

jogados? A maioria tá muito jogada? Nesse sentido também. Eles tão muito preconceituosos. 

Muito. 

PESQUISADOR: Você sente preconceito? 

H. P.:  Sinto. 

PESQUISADOR: De que tipo? 

H. P.:  De todos os tipos. A brincadeirinha: “Ah...” No 8º eu vejo muito isso. Tenho um aluno lá, 

o Daniel, que ele se destaca muito, porque ele é muito grandão, porque ele já reprovou, ele veio 

de outra escola, mas ele é negro, ele é filho da empregada. Entendeu? Qualquer coisinha. “Ah, 

esse copo sumiu...” “Ei, Daniel, cadê o copo?” Sabe assim? Então tem muito isso, ainda tem. 

Quando se comenta de ladrão, polícia: “então aí, Daniel, tá vendo”. Tem. 

PESQUISADOR: É um estereótipo que está na cabeça das crianças? 

H. P.:  .:  Sim, sim. Já vem, já tá lá, já tá impregnado, né? Por você ser negro você é ladrão, por 

você ser nordestino você é porteiro. Já tá neles, né? Eu não vejo nenhuma professora nordestina 

aqui, por quê? Então tem isso. Teoricamente tem, tem, o estereótipo do nordestino que a gente 

tem aqui na escola é a Dona Juliana (sic), inclusive com pronúncias características, da região, é 
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isso. Então sempre vai passar essa ideia. Se a gente for ver aqui, aqui, aqui nessa escola como são 

a diretora e a coordenadora? Você consegue me descrevê-las? Elas são... 

PESQUISADOR: Elas são brancas e de origens europeias, de imigração europeia. 

H. P.:  E como são os funcionários? Né? É isso. Aqui é perfeito para você ver. 

PESQUISADOR: Mas você acha que essa garotada, eles, por exemplo, você utilizando um 

material como esse em sala, ajudaria a refletir, eles teriam, como você falou no início da nossa 

conversa, que a televisão influencia muito aos homens, você até colocou pontos negativos de 

determinada novela sobre comportamento familiar, você via que a novela, essa novela, que é a 

novela “Império”, em determinado núcleo você colocou uma coisa que o negativo é o 

comportamento familiar. Aí nessa novela, você poderia usar, você acha que eles receberiam? Eles 

não viram a novela, vamos dizer, a novela já passou, aí você passa, esse vídeo, alguma coisa 

assim, você acha que é a mesma coisa da maneira positiva?  É esse tipo de análise que você faz? 

H. P.:  Sim, porque eles conseguiriam observar várias coisas que eles não veem nessa novela. 

PESQUISADOR: A temática, guardando, as devidas temáticas numa novela diferente, devido a 

outro tipo de de... 

H. P.:  ... veiculação... 

PESQUISADOR: ... assunto e tal. É uma novela também mais amena, como você falou, de outro 

horário e tal, a gente num pode comparar. Mas comparando a sua percepção sobre a percepção 

do aluno, porque a criança, o jovem, percebe aquela situação e como ela perceberia essa, será que 

ela assimilaria, refletiria, enfim, como que você acha que...? 

H. P.:  ... eu acho que... 

PESQUISADOR: ...como você poderia usar? 

H. P.:  Eu acho que além de refletir eles precisariam de um norteamento. 

PESQUISADOR: Um norteamento do professor? 

H. P.:  Ou do professor ou do pai, eles precisariam de um norteamento, porque eles iam ver de 

cara o que tinha acontecido. Né? 

PESQUISADOR: Sobre história ou sobre o preconceito? 

H. P.:    Sobre o preconceito em si, isso falando sobre o preconceito. Eles não saberiam, eles 

precisariam de um norteamento. Então conseguiria refletir depois de serem norteados por alguém. 

Alguém que tenha uma visão correta. No caso da influência, deles distinguirem uma coisa de 

outra, conseguiriam, conseguiriam sozinhos.  Percebendo que foi uma criança que sofreu uma 

situação de preconceito, entendeu, que sofreu na própria pele, que é muito novinho, uma criança 

como eles. Perceberiam, perceberiam sim. 

PESQUISADOR: Na verdade, segundo aquela parte de preconceito, foi uma parte que teve um 

discurso explícito sobre... como na Revolta da Vacina, Revolta da Chibata, tudo tem... 

H. P.:  ...tudo tem preconceito. 
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PESQUISADOR: O preconceito. 

H. P.:  O preconceito, exatamente, porque que vai pro Morro? Porque vão os pobres para o Morro? 

Porque vão os negros? Porque assim, moravam no Cortiço e o Cortiço não tinham mais.  “Olha, 

eu trabalho desde os 14 anos. Cada vestido que eu comprei, eu comprei com o meu dinheiro. 

Então eu vou pegar sim”. 

PESQUISADOR: O policial diz que só tem lixo. 

H. P.:  Só tem lixo. “Não, lixo não.  Eu comprei com o meu dinheiro, pode ser lixo pra você, mas 

pra mim não é”. A visão de cada um, subjetiva, é de cada um. Pra você pode ser uma porcaria, 

pra mim não. Quando eu trabalhei com eles a descrição subjetiva, eu falei: “Olha, de repente pra 

mim, essa sala é a mais linda do mundo”. E cada um vai ter sua visão, entendeu? Na subjetiva, na 

objetiva não, porque todo mundo vai ver da mesma forma, porque “é” assim. Um quadrado, com 

paredes de concreto, com uma porta, com uma janela, com uma lousa e com várias carteiras e 

com piso de madeira. Na subjetiva não, na subjetiva você vai ver de outra forma, completamente 

diferente. Pra mim pode ser grande, pra você pequeno. Aí eu até perguntei pra eles: “Quem estuda 

aqui desde pequenininho?” Aí o João levantou a mão, a Lorena, a Cíntia, levantaram a mão, o 

Rodrigo... “Como era a escola pra vocês? Como vocês viam a escola?” “Grande”. “Não era 

grande? Tudo era grande?” “Tudo era grande.” “E agora?” “Mais ou menos, professora” “Daqui 

a dois anos eu vou fazer essa mesma pergunta pra vocês, se eu estiver aqui e se vocês estiverem. 

Vocês vão ver que vocês vão mudar completamente de conceito, porque a subjetividade está em 

como você vê. Ela continua do mesmo tamanho, nem aumentou, nem diminuiu, continua do 

mesmo tamanho”. 

PESQUISADOR: E você acha que uma narrativa dessa varia numa subjetividade? 

H. P.:  Sim, sim, numa percepção... 

PESQUISADOR: ...numa percepção subjetiva.  

H. P.:  Sim, exatamente, porque assim: eu posso falar que eu não tenho preconceito, mas eu tô 

mentindo. Ou eu posso chegar e falar assim: “sim, eu tenho preconceito”. Mas por quê? Em que 

momento eu apresento isso? Como que eu apresento isso? Sobre o que eu apresento isso? Então 

você não tem uma definição, você não tem aquela coisa... 

PESQUISADOR: Mas e se você trouxer um caso concreto, se você trouxer uma cena, um recurso 

audiovisual, assim como os textos que são trabalhados em sala de aula? Não seria mais uma forma 

de se trabalhar. 

H. P.:  Sim, aquele caso, eu trabalhei com eles numa determinada sala, aquele caso do ator negro 

que foi preso porque ele estava com uma roupa “parecida” com que o ladrão, que tinha acabado 

de assaltar uma mulher. Ele estava simplesmente passando por uma rua, ele estava com uma roupa 

parecida, e pelo fato dele ser negro e o cabelo dele estar black-power, a mulher falou “foi ele” e 

ele foi preso, ficou preso. 
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PESQUISADOR: Se não fosse ator ele continuaria talvez até preso. 

H. P.:  Exatamente, exatamente. 

PESQUISADOR: Só por que ele parecido. Ele era dessa novela. 

H. P.:  É, ele era dessa novela, mas ele não era tão conhecido assim, não era um personagem 

principal. 

PESQUISADOR: Por acaso ele era dessa novela.... 

H. P.:  ... era dessa novela. Exatamente. Aquilo que você falou, se ele não fosse ator ele continuaria 

lá, mais um tempo, até provarem que o moço não tinha nada a ver. “Ah, eu me enganei”. Como 

assim? Como assim me enganei? Como assim eu me enganei, gente?  

PESQUISADOR: Você acha, só pra terminar aqui, que o conteúdo dessa novela ele pode ajudar 

na discussão da formação do Brasil atual? 

H. P.:  Pode, pode, com certeza. Tem aquelas analogias que a gente foi fazendo durante o vídeo, 

né, do traficante, do policial, do Morro, do asfalto, do infiltrado, né, do cara realmente que tá 

revoltado e quer impor a sua decisão. Sim, pode, e muito, e muito, porque muitos do que acontece 

hoje vem de lá, vem de lá, a falta de respeito com as pessoas, a falta de “não me interessa”... 

ontem eu vi uma, ontem eu tava assistindo Jô Soares e eram as “Meninas do Jô”, né, e a... como 

é o nome dela? E agora? Aquela jornalista de Brasília que apresenta o “Fatos & Versões”? 

PESQUISADOR: Não sei também... 

H. P.:  ... eu não me lembro o nome dela, ela é morena, de cabelinho channel assim... 

PESQUISADOR: ... sei... 

H. P.:  ... ela é de Brasília, não lembro o nome dela. 

PESQUISADOR: Eu sei quem é. 

H. P.:  Eu sei que estavam vários jornalistas, a Lilian Witte Fibe, a Canhedo, estavam lá. E estava 

essa que eu não me lembro, justamente, agora do nome dela. E ela tava falando sobre o 

saneamento básico, que os prefeitos... o Alckmin foi pra Brasília pra falar e pegar recurso pra 

fazer o saneamento básico e essas coisas, pra gente não sofrer mais pra frente racionamento. Como 

assim sofrer racionamento? Já estamos sofrendo.  Ponto. Mas... é... Aí ela pegou e falou assim: 

“Eu já ouvi de prefeitos que fazer obra de saneamento básico não interessa, não é eleitoreiro, 

porque tá por baixo da terra, ninguém tá vendo, ninguém tá vendo. Eu tenho que fazer tudo, obra, 

monumento, ponte, mesmo que caia depois. Mas eu tenho que ver isso, porque o povo ver, é o 

visual”. Aí o Jô falou assim: “Como assim? Metrô também é escondidinho.” Aí uma jornalista 

pegou e falou assim: “Não, ele é escondidinho realmente, mas você viu as estações novas da Linha 

4 de São Paulo? São monumentos.” Você já foi na do Butantã? A do Butantã é uma coisa que 

você olha e fala: “Nossa, o Metrô tá lá em cima ou tá aqui embaixo?” Aquilo é um buraco, você 

tem que se enfiar, brincar de tatu, você tem que entrar... 

PESQUISADOR: (risos) ...no profundo. 
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H. P.:  É bem profundo, você tem que ir abaixo do leito do rio. Então você brinca que, eu falo que 

demora mais pra você sair da estação do que a viagem em si, mas a da Butantã é uma coisa 

monumental, enorme, sabe, que reflete, ela é toda prateada, porque bate o Sol, então reflete, 

aquela coisa linda, e o Metrô lá embaixo parando porque entre a Estação Pinheiros e a Oscar 

Freire, quando o minhocão veio, quando o tatuzão veio, de Pinheiros e da Oscar Freire, ele veio 

vindo, vindo, vindo, tem uma diferença de uns não sei quantos quilômetros! Então foi errado o 

cálculo, por isso que tá tudo atrasado. Era pra se encontrar num determinado, lá na Rebouças, 

num determinado local da Rebouças, era pra os buracos se encontrarem. Não... Veio vindo, vindo, 

vindo, vindo torto... 

PESQUISADOR: Afe... Não sabia! 

H. P.:  É veade, procura. A obra lá do tatuzão na Oscar Freire e em Pinheiros. Erraram no cálculo. 

Como que um engenheiro erra no cálculo, Rosana, me diz? 

PESQUISADOR: Dá medo. 

H. P.:  Então observando isso, dá medo. Por que que caiu a estação de Pinheiros? (risos) Lembra? 

PESQUISADOR: Lembro. 

H. P.:  Erro de cálculo, gente. O terreno não dava, não suportava, o terreno cedeu. Mas como 

assim? Aí você faz uma obra monumental, mas e o saneamento? Cadê? Mas não aparece, é 

verdade. Aí todo mundo ficou indignado. Aí ela falou assim: “Mas é verdade, o prefeito me falou 

isso, que obra de saneamento básico... ‘Pra que que eu vou cuidar do Morro se não aparece, se 

aquilo lá não me dá voto? Entendeu, tenho que cuidar do asfalto’”. Pra onde que vai o turista? Ele 

se hospeda no Morro? Agora está se hospedando porque agora é “cult”. Agora, né... 

PESQUISADOR: ... é moda... 

H. P.:  ... é modinha, mas até que ponto, ele fica no Copacabana Palace, ele fica no Meridian, ele 

fica naquele, no Marina da Glória, ele fica lá... ele não vai ficar ... no Othon, né... Ele vai ficar lá, 

com prainha particular. Ele não vai pro Morro. Ele não dá voto, ele não é cartão postal, para. 

Entendeu? Então não tem interesse.  E essas crianças precisam perceber isso: o valor, o poder que 

elas vão ter nas mãos com o voto, a palavra, entendeu, e não adianta você só fazer, fazer e fazer. 

Você tem que ter atitudes, mas atitudes coerentes, com o seu discurso. 

PESQUISADOR: Mas aí, um tipo de conteúdo desses não faria um pouquinho, dar uma refletida 

para atitudes cidadãs? Porque o que você está falando não é sobre cidadania, né, e saber o passado, 

conhecer o passado... 

H. P.:  ... porque todo mundo tem um presente, mas antes teve um passado. 

PESQUISADOR: E história também. 

H. P.:  Exatamente. Então você precisa saber o que aconteceu para que você não cometa os erros 

que já foram cometidos, né, a intenção é essa, você estudar... Porque você precisa estudar, pra 

você não ser ignorante e ir além daquela nossa base, porque a nossa base é toda de analfabetos, 
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né, se a gente for ver lá atrás, né, é base de analfabetos, né, que trabalhava, que se comunicava 

muito bem e foi indo, foi indo, foi indo... Né? Mas a nossa base era de pessoas ignorantes porque 

nós, nós hoje, a classe média, né, a gente não tinha acesso, quem tinha era a classe A, a classe A 

que tinha, nós não. Os negros muito menos, os empregados muito menos. Ou ia pra obra ou ia pra 

roça, né, porque era isso que a gente tinha. Não, não tinha. Então tem, tem que trabalhar, os 

aspectos históricos tem que ser trabalhados em todos os sentidos, não só em história e não só do 

modo como é trabalhado em história. Tudo tem uma interligação. Eu acho que todas as matérias 

deveriam... eu acho que, salvando exatas, mas todas as...todas as... 

PESQUISADOR: ... Humanas? 

H. P.:  ... todas as matérias deveriam entrar, até Biologia, que entra com Exatas também, mas até 

Biologia. Porque que a gente tem ainda dengue? Porque que a gente tem esgoto a céu aberto? É 

por ignorância. Porque que a pessoa invade um prédio, que ela sabe que não é dela, porque que 

ela invade? Por ignorância. Aí vai fazer aquelas ligações clandestinas de esgoto, de água, de luz, 

correndo o risco de tacar fogo em tudo, né, ou de despejar tudo quanto é dejeto, por ignorância, 

né? Então tudo você tem que interligar e tudo vêm da base, tudo da base. Os curandeiros, essas 

coisas todas... eu costumo a falar muito disso, porque foi o que eu aprendi. Eu tive sinusite uma 

única vez na vida, que foi de derrubar, porque eu não podia ver um nada brilhante assim, mas 

uma ex-cunhada minha me deu um pouquinho de óleo de eucalipto e descongestionou tudo, eu 

fiz inalação, e descongestionou... Eu fiquei linda, maravilhosa, dois dias eu estava ótima. Eu 

sempre ouço um aluno falando: “Ah, eu tô com sinusite”. “Ó, óleo de eucalipto, é ótimo, você vai 

ver como você vai melhorar”. Coisa que eu vivenciei, você tem que vivenciar, você tem que 

passar pra você poder falapesquisador:   “Olha, você pode fazer isso ou pode fazer aquilo”. Eu 

vivencio muito dentro de sala de aula. Eu falo muito de mim dentro de sala de aula. Você pode 

até perguntar para o João. 

PESQUISADOR: Ele fala dessas histórias. 

H. P.:  E minhas experiências. A caixa de isopor, o miojo, entendeu? Então, assim, tudo isso eu 

passo pra eles, porque tem coisas que nem sempre o pai e a mãe vai tá por perto. Vai ter uma hora 

que você vai ter que se virar, né? Os meus irmãos começaram a cozinhar... irmãos, não as irmãs... 

os irmãos começaram a cozinhar com oito, sete anos, sete, oito anos. 

PESQUISADOR: Porque precisava... 

H. P.:  Porque precisava e minha mãe tinha morrido quando eu nasci. Seis meses depois que eu 

nasci, minha mãe morreu. Entendeu? E eu sou a caçula, então eu tinha que se virar. E hoje eu 

tenho um irmão que leva minha sobrinha, minhas sobrinhas, meu irmão leva no ginecologista, no 

dentista, trocava fralda, dava banho, dava mamadeira e preparava mingau, essas coisas aí, sabe, 

compro modess: “Ó, tá aqui, filha. Você vai ficar menstruada amanhã”. Ele sabe, entendeu? Tem 

que aprender a se virar, tem que fazer, não tem jeito. 
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PESQUISADOR: A vida ensina, né? 

H. P.:  A vida ensina. Se o pai ou a mãe, por mais largadinho que seja, se o pai ou a mãe larga, 

alguém vai ensinar. É melhor o pai e a mãe ensinar, mesmo que seja de uma forma errônea, mas 

é melhor ensinar porque se a vida for ensinar, ele vai sofrer, ele vai sofrer. 

PESQUISADOR: E passa ter uma possibilidade de ensinar dentro... 

 

Colégio Particular Vila Mariana - disciplina: História 

Prof. M. B. 

PESQUISADOR: queria que a gente começasse a falar de televisão, qual o tipo de qual é 

programa que você mais assiste? O que você gosta de televisão? 

M. B.: eu assisto muito programa esportivo, eu ligo a TV pra assistir programa esportivo, 

especialmente a ESPN. 

PESQUISADOR: então você tem TV a cabo? 

M. B.: tenho, basicamente ESPN. Assisto uma quantidade razoável de filme, não vou dizer que é 

muito, mas até que assisto bastante. O que mais? E uma boa e velha zapeada assim, eu não tenho 

muita paciência pra assistir documentário assim na TV quando assisto é muito mais por DVD 

ofício. O que mais eu vejo na TV? Programa jornalístico eu não tenho a menor paciência pra ver 

na TV, a não ser que seja esportivo. 

PESQUISADOR: como assim? 

M. B.: telejornal. Especialmente os de TV aberta. 

PESQUISADOR: não assiste? 

M. B.: não, alguns eu não assisto mesmo. 

PESQUISADOR: qual? 

M. B.:   o Jornal Nacional principalmente, aliás eu não sei qual é pior o Nacional ou o da Globo 

mas esses eu escolho não assistir. 

PESQUISADOR: da Globo qual? 

M. B.:  aquele da noite. 

PESQUISADOR: filme você assiste em que emissora? 

M. B.: normalmente no Telecine, na TV a cabo. 

PESQUISADOR: filme e programa esportivo? 

M. B.:  basicamente é o que eu assisto, série muito pouco eu não tenho muita paciência, na verdade 

eu gosto muito de House por exemplo só que eu não consigo acompanhar até por conta dos 

horários malucos. O que mais? Novela eu já assisti muito mas agora não consigo acompanhar por 

conta de estar na faculdade eu acabo não vendo. 

PESQUISADOR: ah porque você dá aula de dia e vai pra faculdade a noite? 
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M. B.: a noite, então eu acabo assistindo TV basicamente aos finais de semana hoje, mas eu já 

assisti muita novela, já fui noveleiro, hoje em dia eu sou menos. 

PESQUISADOR: você pode enumerar ou me dizer algum programa que você assiste? 

M. B.: programa? Eu gosto, dos da ESPN eu gosto dos de comentário do tipo Bate Bola e Passe, 

na TV aberta deixa eu pensar aqui alguma coisa de TV aberta que eu assista com alguma 

frequência eu tenho deixado tão pouco na TV aberta, especialmente na Globo que eu não tenho 

muita paciência. 

PESQUISADOR: a gente vai falando e se você lembrar. 

M. B.: eu falo. 

PESQUISADOR: qual a sua opinião sobre a programação da TV atual? 

M. B.: a história de eu ter TV a cabo já algum tempo me dá um certo conforto de dizer que do 

meu ponto de vista pelo serviço que eu tenho eu sou bem atendido pela TV, eu acho que há uma 

qualidade há uma preocupação com a qualidade no sentido de produção de ter pensado no público 

pra quem você vai falar porque eu estou falando de TV a cabo, se eu fechar na tal da TV aberta 

aí eu já acho um problema, eu tenho problemas seríssimos com a programação da Rede Globo, 

eu acho que ela tem ficado cada vez mais ideológica, cada vez mais difícil de aguentar 

determinadas coisas, não sei se sou eu ou se é a Globo mas nós não estamos bem. 

PESQUISADOR: que tipo de coisa? 

M. B.: ah, eu não consigo olhar para o programa da Regina Casé e achar que aquilo é legal com 

todo o valor que eu acho que tem se dar para a periferia que eu acho que coisa que o programa 

dela não faz, ali ela muito mais explora a periferia do que dá valor. Não dá pra aguentar o Luciano 

Huck e todas as suas promessas de vamos salvar o mundo, eu gosto dos programas de esporte da 

Globo eu acho até interessante e os outros canais eu sinto eu me ressinto muito eu tenho impressão 

de que a todo tempo ou eles tentam copiar a Globo ou tentam ir para um lado de bom a Globo 

atende a classe média alta então eu quero atender a classe média baixa e classe baixa como se pra 

fazer isso eu tivesse que baixar o nível da programação e aí vem coisas de Datena e Marcelo 

Rezende da vida que eu acho péssimo e aí tem a TV Cultura que é sempre uma opção eu não vou 

dizer que eu assisto com frequência mas programas com o Provocações ou o Metrópolis são 

programas que eu acho bem interessantes mas é sempre aquela coisa os horários são sempre muito 

ruins os meus horários e os da própria programação então tem uma na TV aberta eu acho que tem 

esse problema, você tem a Cultura que está a parte mas que para os meus horários eu não consigo 

ver porque é sempre ruim e aí você tem a Globo e os outros que ficam tentando copiar ou 

simplesmente pra atender uma classe mais baixa qualquer que eles definem como se classe média 

baixa significa alguém que consome coisa ruim. 

PESQUISADOR: você acha que a classe tem a ver com a definição do tipo de programa? 
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M. B.: eu acho, eu tendo a acreditar que sim, especialmente quando a gente pega os canais da os 

que tentam ser o segundo, eu estou falando basicamente de o SBT foi por um tempo depois a 

Record. teve lá o seu auge, hoje eu não sei dependendo do horário você tem a Bandeirantes, pode 

ser que eles rivalizem, mas eu vejo um caminho do popularesco, ah eu quero atender uma classe, 

não vou nem chamar de classe, um grupo social que tem menos domínio da cultura erudita, da 

alta cultura e vou empurrar pra eles programas de falsas celebridades instantâneas e coisas do 

gênero, fica com isso que é o que dá pra você. Eu tenho uma visão da TV mais ou menos por aí.  

PESQUISADOR: e a Globo não faz isso? 

M. B.: eu vejo a Globo tenta fazer isso, mas a Globo ela a programação da Globo eu acho 

extremamente dividida por classes, grupos socioeconômicos  e interesses você pega uma noite de 

sábado e você tem Zorra Total, claro que a gente vai atender classe D e E no máximo classe C, e 

aí você pega Rede Globo terça-feira 11 horas da noite Profissão Repórter claramente pra classe 

B, a programação pra mim tá muito bem posta assim até porque tem programas pra rivalizar com 

a TV fechada, eu preciso oferecer programas de qualidade com uma melhor qualidade em algum 

momento da minha programação pra atender esse público, e aí você tem séries aquela do começo 

do ano com a Patrícia Pilar, do começo do ano Encontros e Desencontros é isso? 

PESQUISADOR: não, não, era não sei o que Roubados. 

M. B.:  Amores Roubados, é, que tinha todo um tratamento de cinema, super bonita a série e tal 

só que passa as 11 e tra lá lá da noite, não dá para o trabalhador que tem acodar. F. ar as 4 ou 5 

da manhã assistir aquela série, então até na distribuição da grade isso me parece mais ou menos 

claro, os jornais trazem leituras diferentes pra cada horário, se você pega o jornal da hora do 

almoço você vê que é um jornal pra dona de casa, o jornal das 6 e meia e 7 horas já tem outra 

visão, o Jornal Nacional que tenta ser a voz do Brasil, se a gente pegar a TV como um todo eu 

percebo essa separação e se a gente pegar a líder que é a Globo eu também percebo essa separação, 

uma tentativa de em cada horário eu vou atender um público. 

PESQUISADOR: e o que você acha que os seus alunos assistem pelo que você percebe? 

M. B.: então até por conta da minha relação com os meios de comunicação ser muito tranquila 

apesar de tudo isso eu que eu falei eu chego em casa e a primeira coisa que eu faço é ligar a TV, 

são aqueles hábitos de você chega em casa liga a TV abre a geladeira e fecha a geladeira você não 

necessariamente precisa assistir alguma coisa na TV e nem pegar  nada na geladeira, mas você 

faz isso. 

PESQUISADOR: é o reconhecimento. 

M. B.: é, do espaço, então até por ter essa relação eu converso muito com eles sobre, eu tenho a 

impressão de que essa molecada que hoje tem 13 e 14 e 17 e 18 que é o público que eu atendo de 

fundamental 2 os últimos anos e especialmente o médio eles tem assistido cada vez menos TV, a 

percepção que eu tenho é essa, não é um dado estatístico, mas a percepção que eu tenho é que 
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eles tem assistido cada vez menos TV especialmente TV aberta, as vezes eu comento de 

programas que passam na TV aberta e eles desconhecem a existência ou quando sabem sabem 

muito mais porque leram alguma coisa na internet e vão atrás pra saber do que estão falando do 

que de fato assistiram ao programa e depois estão fazendo comentários. 

PESQUISADOR: você acha então que essa geração está migrando pra outros meios? 

M. B.: eu acho, eu acho que não que eles abandonem a TV, mas é aquela coisa da geração das 

duas telas que eles assistem a TV e ao mesmo tempo está ligado em outra tela, a TV pra eles é 

mais uma tela. 

PESQUISADOR: a TV não é a tela principal? 

M. B.: eu não vou dizer que ela é ou não é a principal, não sei se existe uma principal, eu percebo 

neles uma coisa de multitarefa mesmo, eles estão as vezes com o celular na frente, é engraçado 

que esses dias eu estava até comentando com um professor que o computador pra eles parece ter 

saído de cena eles usam muito mais o celular e o tablete pra aqueles que tem ipads da vida e a TV 

ligada no fundo muitas vezes sendo assistidos ao mesmo tempo, sendo usados ao mesmo tempo, 

então eu não sei se a TV deixa de ser a principal tela no sentido de agora o outro é mais importante 

que ou se ela rivaliza mesmo, o que eu percebo neles é que eles pelo menos tem menos frequência 

na TV me parece que é muito mais o assistir coisas, se estiver na TV, se estiver na internet, se 

estiver no youtube ou seja lá onde for eles vão assistir mas não necessariamente no veículo TV a 

não ser aquelas séries específicas que você vê tipo um ano e meio ou dois anos atrás estourou 

Game of Thrones, que foi não sei o que agora parece que diminuiu um pouco, aí vem o Breaking 

Bad da vida, essas me parece que eles assistem mais do que a TV aberta em geral. 

PESQUISADOR: então os alunos pela percepção que você tem o programa preferido e o que eles 

comentam com você o programa preferido são séries americanas? 

M. B.: me parece mais, lógico eu estou falando de um público bastante específico, eu dou aula 

em duas escolas particulares, de classe média. 

PESQUISADOR: é do seu meio. 

M. B.: do meu público é, no ano que eu dei aula na escola do estado aí já é mais TV aberta, mas 

pra esse público pra quem eu dou aula hoje é basicamente série e aí pra eles é quem chegar 

primeiro, se chegar primeiro na TV ótimo ele vai ver na TV, se chegar primeiro na internet ótimo 

ele vai ver na internet primeiro. 

PESQUISADOR: então não interessa o meio, interessa o produto? 

M. B.: me parece que interessa mais o produto. 

PESQUISADOR: porque eles têm mais acesso? 

M. B.: imagino que sim, me parece que sim. 
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PESQUISADOR: e me diz uma coisa dos programas que você conhece, qualquer um que seja, 

você acha qual você poderia utilizar em sala de aula pra discutir com os alunos, trazer, você tem 

isso? 

M. B.: então eu as vezes até tenho que me controlar um pouco porque eu trabalho muito com meio 

de comunicação em sala de aula até por conta do curso de formação que eu estou fazendo agora. 

PESQUISADOR: mas porque você gosta? 

M. B.: porque eu gosto e porque eu sinto a necessidade de dialogar com o mundo que pra eles é 

o natural, o mundo de comunicação dos meios de comunicação da mídia pra eles é o natural, eu 

tenho uma afilhada de um ano que se você coloca o computador na frente dela e tenta tirar depois 

ela vai brigar com você, então pra eles é o mundo natural, é aquela história do nativo né então eu 

acho necessário então quando você me fala quais programas eu brinco muitas vezes com os alunos 

que aí pra mim não é o qual mas é o como eu já usei desde Regina Casé e Datena até o do Adnet 

que estava no ar do Marcelo Adnet que durou uma temporada só aquele a TV na TV chamava, 

que era uma espécie de repaginada da TV Pirata, que ele próprio criticava a própria TV, já isso 

passando por documentários de HBO, Fox, e tal até partes de cenas de novela, novelas, séries o 

Quinto dos Infernos por exemplo já usei algumas vezes em sala de aula até pra dialogar com 

outras formas de representação dos mesmos personagens históricos, falando especialmente da 

minha área, você tem a representação em um texto do Dom João VI, você tem o filme da Carlota 

Joaquina com a representação do Dom João VI e você tem a representação do Quinto dos Infernos 

então eu acho que dá pra usar e na verdadeira seleção parte de outro ponto eu acho que importante 

usar o meio de comunicação na sala de aula e aí a seleção é o que eu quero dizer para os alunos, 

o que eu quero debater com os alunos, e aí é que eu vou atrás do meio e não eu vi tal coisa na TV  

e eu vou passar para os alunos porque eu achei que é bom. 

PESQUISADOR: não parte disso? 

M. B.: não, eu acho que a seleção vem do outro lado, vem pelo caminho contrário. 

PESQUISADOR: isso porque você acha que utilizar os meios é importante? 

M. B.: faz parte do processo, eu acho que não é não pode ser na minha cabeça uma atividade 

especial de olha uma vez por bimestre a gente vai assistir um filme ou um programa de TV, não 

é uma atividade, eu acho que não deve ser uma atividade especial, eu acho que é mais uma das 

ferramentas que a gente usa o tempo inteiro. 

PESQUISADOR: ok, agora vou falar um pouquinho sobre novela o que você mais gosta e o que 

você menos gosta na novela? 

M. B.: no geral você diz? 

PESQUISADOR: eu tenho, vamos por partes, como eu falei eu assiste muito novela 

especialmente mais novo eu acho que tem uma questão geracional da geração que cresceu sem a 

televisão por assinatura então esse negócio de série americana eram só aquelas que passavam na 



250 

 

televisão aberta mesmo, então a novela era o produto a ser consumido na TV e acho que eu passei 

por todas as fases menos a novela adolescente que acho que eu já era grande, grande não eu tinha 

exatamente a idade eu era público alvo da primeira fase de Malhação mas eu estudava no período 

então eu não passei por ela, mas passei pelas outras fases de gostar das novelas de época, de gostar 

das novelas engraçadas do Carlos Negrão aquele diretor das novelas das 7 de Uga Uga e coisas 

do gênero por essa fase e por essa fase e do reconhecimento dos grandes sucessos como Vale 

Tudo, que mais eu lembro, Celebridade, as novelas do Gilberto Braga que ele sempre coloca uma 

pimenta no conteúdo que é interessante, lógico que depois de velho você começa a fazer uns 

questionamentos ao que ele quer discutir e um ódio mortal Barriga de Aluguel por  tudo que a 

Glória Perez faz, pra mim ela é impressionante como eu não consigo, mesmo gostando muito de 

novela você falou o que eu gosto e o que eu não gosto de novela se fosse pra selecionar quais 

novelas eu provavelmente toda a minha lista de novelas ruins seriam novelas da Glória Perez. 

PESQUISADOR: por que? 

M. B.: não sei, eu acho que tudo bem novela é um produto desde a novela escrita que ela tem um 

aquela história do melodrama de seguir todo um desenvolvimento que é mais ou menos marcado 

do encontro dos personagens principais, aí tem a crise, o vilão, o salvador, a salvação e o desfecho, 

todas elas, mas nas novelas da Gloria Perez o que me irrita é que você sabe que elas são não há 

um todo começo de novela da Glória Perez você sabe que vai ter um drama moral que pra ela é 

um drama moral, vai ter uma descoberta da medicina, vai ter uma questão social que a Globo vai 

fazer a campanha, e vai ter aquela comunidade no subúrbio do Rio que supostamente vai ser o 

núcleo o cômico da novela, você pega todas desde Barriga de Aluguel que tinha lá a Claudia 

Abreu fazendo a personagem da funkeira e o problema da própria barriga de aluguel e o tal do 

doutor que tem sempre o mesmo nome Molina que é sempre o mesmo doutor, passando pelo 

Clone, até nessa última. 

PESQUISADOR: o Clone também era dela? 

M. B.: o Clone, América, todas as novelas dela se você olha elas tem esses elementos, tudo bem 

Gilberto Braga também tem, o Dias Gomes tinha, tem, mas as dela eu acho que é marcado demais 

e eu acho os personagens mal construídos, tem hora que você não sabe, eu as vezes fico pensando 

mas tal personagem é dessa novela ou é da outra, eu não consigo ver por exemplo diferenças entre 

a Mel de América e a Morena dessa última aí, Caminho da Índias não... 

PESQUISADOR: Salve Jorge. 

M. B.: isso Salve Jorge, eu não vejo diferença, pra mim é a mesma coisa, o mesmo personagem. 

Tem outro que eu também não suporto que é o tal Manoel Carlos, ainda bem que segundo ele 

agora ele vai aposentar, já deu a contribuição dele... 

PESQUISADOR: o Manoel Carlos é o do Leblon. 

M. B.: é o do Leblon, eu adoro o Lelon, é lindo, maravilhoso, legal, mas tá bom. 
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PESQUISADOR: o que mais? 

M. B.: o que mais? Acho que se eu fosse separar o que eu gosto e o que eu não gosto por quem 

faz acho que da Gloria Perez e do Manoel Carlos pra cá e de outros autores pra cá. Até na 

faculdade eu tenho conversado muito sobre isso a gente já falou várias vezes, tem algumas novelas 

que causaram problemas para a própria novela, por exemplo, Vale Tudo, e eu acho que é quase 

que Avenida Brasil causaram problemas pra própria novela. 

PESQUISADOR: como assim? 

M. B.: depois que teve Vale Tudo ninguém mais se viu eximido de falar pelo menos em algum 

momento da situação do Brasil, e Avenida Brasil jogou um monte de coisas no ventilador e falou 

fazer novela aqui nesse país igual nos anos 60 não dá mais, ou a gente dialoga com o público de 

outro jeito ou não vai funcionar, tanto que a impressão que eu tenho é que depois de Avenida 

Brasil todo mundo tenta de alguma forma copiar Avenida Brasil. 

PESQUISADOR: você diz que essas duas novelas foram marcos, como se fossem paradigmas 

dos assuntos... 

M. B.: isso aí... 

PESQUISADOR: paradigmas a serem transformados pelas novelas a partir daí? 

E. C.: é isso, Selva de Pedra e Roque Santeiro, Irmãos Coragem, Selva de Pedra e Roque Santeiro, 

Vale Tudo e Avenida Brasil acho que são paradigmas pelo menos daquela novela principal da 

Globo. Aí sempre tem a tal da Sinhá Moça na novela das 6 que eu acho que é um horário muito 

legal pra mim como professor de história é o melhor horário que é o horário das novelas de época, 

apesar de todos problemas que tem nas novelas de época, mas é até pra poder fazer a discussão 

pra mim é o melhor horário, e as novelas das 7 que são as novelas engraçadinhas que o trabalhador 

chegou em casa cansado e ele precisa rir ele não precisa pensar. 

PESQUISADOR: e bom você já me falou um pouco sobre os assuntos que te levam a ver uma 

novela, você qual seria o assunto? Uma que você veria vai falar sobre isso então deixa eu dar uma 

olhadinha? 

M. B.: essas novelas de época das 6 eu passei principalmente depois que eu comecei a estudar 

história e depois dar aula passei a reforçar, mas incluindo novelas e séries aquelas novelas das 10 

que passam mais tarde assim essas são, mas desde eu lembro assim eu entrei na faculdade e aí 

teve quase que na sequencia Um Coração e A Muralha todas nesse mesmo horário e com a 

preocupação de retratar esse determinado momento da história do Brasil. 

PESQUISADOR: 6 horas? 

M. B.: não, aquela que passa mais tarde, essas eu lembro bem porque dava tempo de assistir, eu 

chegava da faculdade e estava passando.  

PESQUISADOR: depois do Jornal Nacional? 
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M. B.: depois da novela a programação da Globo era a novela das 8 que agora é das 9, a 

programação semanal e aí vinha essa série que normalmente tem dura 6 meses mais ou menos e 

eu estou incluindo como se fossem novelas. 

PESQUISADOR: teledramaturgia. 

M. B.: exato, essas eu acho que são produtos que eu assisto pelo assunto, o assunto polêmica 

social e temas sociais não me atrai, se eu estiver assistindo a novela eu até assisto mas não é o que 

me atrai. 

PESQUISADOR: não. Campanhas sociais na novela? 

M. B.: não, até porque pra mim muitas delas, não vou acusar porque até seria exagero da minha 

parte, mas eu acho que só apontam e muitas vezes beiram a demagogia então não me tocam de 

fato, acho que por isso as novelas da Gloria Perez me incomodam porque elas já partem desse 

ponto, já me incomoda, eu não sei. Se fosse pra falar que temas te fariam assistir uma novela? 

São os temas históricos. Apesar de eu ter várias questões com as abordagens que se faça mas são 

os temas históricos. 

PESQUISADOR: e como você levaria esse conteúdo pra sala de aula ou pra discutir com os 

alunos? 

M. B.: eu acho que eles tem duas funções, a primeira delas que é a mais simples que é a função 

ilustrativa, especialmente quando a gente trata de alguns temas menos próximos dos alunos eles 

tem problemas em construir imagens daquilo que eles estão aprendendo, construir imagens acerca 

do que eles estão aprendendo então essa é a primeira função a ilustrativa. O segundo uso é a 

discussão da imagem que é construída, então o primeiro uso é vamos construir pelo alguma 

imagem, tá ilustra, o segundo uso é peraí qual a imagem que eles estão querendo trazer a respeito 

de. Então se você pegar, sei lá, Sinhá Moça, Sinhá Moça pra mim é um discurso bastante claro 

dos 80 de que ainda bem que tivemos brancos pra salvar os negros a representação é muito clara, 

você tem tanto um núcleo negro na novela que é bem interessante, a história do irmão do 

Quilombo, a montagem do Quilombo, uma série de artistas, ok legal, mas o discurso que está por 

trás é o de que olha tivemos brancos interessantes que ajudaram os negros a se libertar e aí essa 

discussão dá pra levar pra sala de aula. Na Muralha tinha a discussão do bandeirante se ele era 

mocinho ou se ele era vilão, ele começa como vilão mas aí você continua assistindo os episódios 

e ele começa a ser tratado como alguém que na verdade era um pobre coitado que não tinha do 

que viver e por isso que ele caçava índio, então tem toda essa discussão que dá pra levar pra sala 

de aula da construção das imagens da história que as novelas acabam fazendo. 

PESQUISADOR: então você mesmo que a novela não passe uma imagem não sei entre aspas 

perfeita da história você acha que dá pra trazer, e discutir e relativizar? 

M. B.: exatamente, porque eu acho que na verdade é um trabalho que eu faço mesmo com 

historiografia, se eu pegar um livro de um historiador X ele pode ser o melhor, o mais animado, 
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o mais visto historiador ele tem uma verdade, ele tem um ponto de vista acerca do tema que ele 

escolheu e do tema que ele está tratando então eu tenho que discutir e não só falar para os alunos 

olha aprendam assim, a mesma coisa com um produto da grande mídia digamos assim, tá tudo 

errado? Não necessariamente, do mesmo jeito que o historiador não está todo certo a novela de 

época não está toda errada. 

PESQUISADOR: você usa inclusive pra criar um pouco de criticidade? 

M. B.: sim, sim, e pra fazer muitas vezes contraponto, cadê, quem está sendo mais honesto no 

sentido de tentar mostrar uma parcialidade será que a TV se preocupa em falar não isso aqui é a 

história que eu quero contar e o historiador fala não essa aqui é a história que todos devem contar 

ou será que é o contrário, porque também é importante o de onde está partindo o discurso e que 

os alunos saibam de onde vem esse discurso. 

PESQUISADOR: e façam suas opções e tenham senso crítico? 

M. B.: sim, e acho que as novelas ajudam muito nesse sentido porque elas tem um digamos um 

papel um lugar importante na cultura do brasileiro típico digamos assim e ela dialoga com várias 

coisas então eu acho que ela serve muito na sala de aula pra isso e muitas vezes eu acho, acho 

não, posso afirmar com bastante segurança, os temas que eu estudei em história geral e que estão 

retratados no pelo cinema americano os temas da história do Brasil muitas vezes eles estão muito 

melhor retratados nas novelas do que no cinema, porque o cinema brasileiro tem toda a questão 

de momentos de auge e depois de abismos e depressões profundas que você não sabe muito bem 

pra onde você vai, a novela acaba o que pra temas de história geral você usaria o cinema 

americano pra discutir, pra temas de história do Brasil a novela pode fazer esse papel de fazer o 

diálogo, a representação de e o fato em sim. 

PESQUISADOR: você acha que o cinema americano faz bem esse papel da história mundial e a 

novela brasileira... 

M. B.: eu acho que eu só não usaria o termo bem ele faz o papel de contar uma versão... 

PESQUISADOR:  tanto um quanto o outro? 

M. B.: é, só que fazem e como eles fazem a gente tem como discutir então eles servem até porque 

os alunos consomem e é muito engraçada especialmente a relação dos mais novos, depois quando 

eles vão ficando mais velhos eles começam a adotar uma postura mais crítica, mas quando mais 

novos a relação é quase de construção de verdade... 

PESQUISADOR: com o cinema americano? 

M. B.: eu acho que nos dois. 

PESQUISADOR: era isso que eu ia perguntar, eles assistem novela? 

M. B.: alguns sim, muitos eles não têm o hábito de assistir todos os dias, são raríssimos os que 

assistem todos os dias, acho que a novela é muitas mais de duas gerações pra trás do que dessa 

geração, mas eles assistem eles sabem o que está acontecendo. 
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PESQUISADOR: eles comentam? 

M. B.: comentam, falam, especialmente quando tem alguma polêmica, algum personagem que se 

destaque e tal. 

PESQUISADOR: você lembra de algum nesses últimos tempos? 

M. B.: ah eu lembro quando eu não sei se era pela atriz ou pela personagem em cima mas quando 

estava a Suelen sei lá a ex-namorada do Neymar... 

PESQUISADOR: Bruna Marquezine... 

M. B.: eles sabiam dos passos da menina na novela muitas vezes até sem saber todo o contexto 

da novela, mas sabiam lá do papel da menina. O que mais? Muitas vezes mais quando aparece 

um tema polêmico, por exemplo, o Félix, o Félix virou ícone pop e pra eles isso é importante por 

isso que eu tenho essa impressão de que não necessariamente eles acompanham a novela, eles 

não estão preocupados com a história da novela principal ou com as histórias secundárias, eles 

estão preocupados com as pequenas histórias que vão sendo contadas em um capítulo, em uma 

semana, em uma fala, eu assisti lá aquele dia e vi uma discussão interessante e legal. 

PESQUISADOR: você acha que isso é um jeito diferente de consumir telenovela? 

M. B.: acho que sim, acho que sim, até por causa da história das séries, pra eles algo que você 

acompanha você acompanha durante 30 semanas e uma vez por semana, a novela você tem que 

acompanhar durante 300 capítulos... 

PESQUISADOR: todo dia. 

M. B.: todo dia, então acho que eles têm essa coisa de não ter a paciência de todo dia no mesmo 

horário sentar na frente da TV então por isso e aí acaba para o meu trabalho em sala de aula acaba 

servindo porque eu também não preciso, jamais vou conseguir trabalhar com a novela inteira em 

sala de aula então eu preciso desses cortes e aí nós nos falamos bem, eu tenho o que eu preciso e 

eles tem o que eles precisam e tá bem discutido. 

PESQUISADOR: me diz uma coisa você viu a novela Lado a Lado já que você gosta de novela 

de época? 

M. B.: vi, vi, essa na verdade eu vi menos do que eu gostaria porque é a história do horário né. 

PESQUISADOR:  a Lado a Lado teve agora as novelas na verdade estão as 18 e 30, mas a Lado 

a Lado foi às 18 ela foi cedo e o autor deu uma reclamada e teve horário de verão que a gente fica 

muito confuso, foi de setembro a março. 

M. B.: eu assisti até por conta desse período eu assisti bastante nas férias, no período de férias e 

assim Lado a Lado eu acho que... 

PESQUISADOR: você gostou? 

M. B.: é engraçado porque na época eu comentei muito com amigos e colegas de turma e tal, 

Lado a Lado passou eu não me lembro exatamente, mas se não me engano quase ao mesmo tempo 

de avenida Brasil... 
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PESQUISADOR: foi. Foi ao mesmo tempo? Eu acho que sim. 

M. B.: se não me engano foi quase ao mesmo tempo e eu me lembro que eu falei várias vezes 

gente essas duas novelas tem potencial de mudar completamente o jeito desse produto porque eu 

falei da Sinhá Moça e em Lado a Lado eles conseguiram colocar um personagem principal negro 

que de fato tinha um papel importante e aí não satisfeitos em um eles colocaram negros, pela 

primeira vez eu vi um papel que eu lembro assim de um papel de um negro no seu lugar social 

não foi uma invenção de eu acho que foi a própria Camila Pitanga ou a Thais Araujo naquela Da 

Cor do Pecado que ela era negra mas ela tinha sua frequência a sua vida estava num mundo de 

brancos, teve uma novela também que a Thais Araújo era uma modelo, uma novela do Manoel 

Carlos, que ela era negra por azar, fazer o que nasceu negras, mas ela era modelo ela é modelo e 

se relacionava só com brancos e fazer o que ela era negra, o discurso pra mim estava muito nesse 

nível. 

PESQUISADOR: o negro virava um exótico? 

M. B.: é, era o exótico, nesse caso não, em Lado a Lado tá falando do negro no seu papel o papel 

do Milton Gonçalves pra mim era espetacular um cara que está ajudando a formar o morro, a 

favela, e todo o discurso que ele tem. Era a Jurema né a líder espiritual do pessoal... 

PESQUISADOR: ela era uma matriarca. 

M. B.:  então tinha de fato, e até o nome eu achei muito, muito, eu achei muito bem escolhido 

Lado a Lado. 

PESQUISADOR: ah sim. 

M. B.: porque a história tinha pontos de intersecção, mas você está praticamente falando de duas 

histórias paralelas, como é que o negro está se adaptando a sociedade da República Velha, ele 

agora é livre mas ele não tem emprego, ele não tem reconhecimento social ele não tem espaço de 

ação e ele agora está aqui, e como é que o branco que está empobrecendo porque especialmente 

na corte, na antiga corte, o Rio empobrecendo pós proclamação da República como é que ele está 

se vendo eu convivo com esses caras também entre eles, eu não sou mais uma Baronesa, eu chamo 

Baronesa, eles me chamam de Baronesa, mas eu não tenho mais título eu moro numa República 

eu quero manter a minha pose aristocrática, minha e da minha família, mas eu não dou conta disso 

e ao mesmo tempo você tem os pontos de intersecção que são a negra que se destaca fora do 

Brasil e o branco que por ser e aí é típico tem que ter uma sardinha sempre puxada para o lado de 

alguém que é o jornalista que é quem faz o vai e vem dos dois lados, então ela tinha ela ofereceu 

muito potencial nesse sentido, eu acho que eram duas histórias muito bem colocadas uma de cada 

lado mas elas se cruzavam em pontos interessantes não era aquela “forçação de barra” de enfia 

esses caras aqui dentro ou enfia esses caras aqui dentro. 

PESQUISADOR: você diz que tinha um tom de como eu posso falar não é verdade, mas um tom 

mais natural... 
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M. B.: sim. 

PESQUISADOR: os dois estavam nos seus papéis naturais? 

M. B.: sim, apesar lógico por uma questão do próprio produto midiático havia uma forçação de 

barra de datas, de muitas vezes você não conseguia localizar direito qual era a época que ela se 

passava precisamente: eu estou falando do começo dos anos 10? Eu estou falando do final dos 

anos 10? Estou falando já dos anos 20? 

PESQUISADOR: ela vai até o final de 1910. 

M. B.: sim, porque ela vai contando algumas histórias que tem a ver com momentos posteriores 

aquilo que ela conta, mas assim eu lembro que eu consegui definir qual era a data da novela por 

conta da Revolta da Chibata e da Revolta da Vacina. 

PESQUISADOR: ela foi pontuada por esses dois grandes eventos. 

M. B.: eles colocaram essas duas referências, 1904 e 1906 que aqui é referência, só que as vezes 

eles colocavam algumas coisas que já é 1920, alguma coisa de modernismo e tal e outras porque 

é um período de transição também, tanto é que depois tentaram fazer uma novela na mesma 

pegada, ou pelo menos me pareceu, que era aquela da menina como era... 

PESQUISADOR: Joia Rara? 

M. B.: é, Joia Rara. 

PESQUISADOR:  é 1930. 

M. B.: só que aquela eu achei que eles não conseguiram definir a data, tinha coisas ali que era dos 

anos 50 e tinha coisas ali que eram dos anos 10, a formação dos sindicatos anarquistas, os 

sindicatos anarquistas nos anos 30 não existiam mais já foram todos, todos não mas a maior parte 

deles cooptados pelo socialismo, mas não é dessa que a gente está falando, e Lado a Lado eu acho 

que ela conseguiu marcar muito bem, tanto é que eu já usei muito em sala. 

PESQUISADOR: ah que bom. 

M. B.: porque ela tem essas representações muito marcadas, muito claras, a formação das favelas, 

aí você vai discutir o higienismo, você vai discutir os negros e os pobres sendo expulsos do centro 

do Rio. 

PESQUISADOR: como é que você trabalhou, você trouxe cenas? 

M. B.: cenas da novela... 

PESQUISADOR: você trouxe? 

M. B.: cenas da novela pra discutir. 

PESQUISADOR: e o que é que você trouxe? 

E. C.: eu lembro assim de usar na Revolta da Chibata, no caso da formação da favela e do 

higienismo nas aulas pré Revolta da Vacina, porque há uma tendência nisso... 

PESQUISADOR: vou até deixar aqui porque eu fiz um vídeo e a gente vai falando e vai passando 

de repente você, isso aí é na derrubada do cortiço. 
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M. B.: há uma tendência natural de você trazer a sua discussão histórica para o lugar onde você 

está então a gente acaba discutindo muito mais em sala a ocupação de São Paulo, do centro de 

São Paulo para as periferias que é uma ocupação muito distinta da que a acontece no Rio por uma 

questão simples, lá tem o morro que barra essa periferização horizontal como aconteceu em São 

Paulo que expulsa o pobre para a zona leste, no Rio tem a subida do morro só que a molecada 

tende a ver o morro do Rio a partir do olhar do cinema na favela... 

PESQUISADOR: do glamour você diz?  

M. B.: do Cidade de Deus. 

PESQUISADOR: do Cidade de Deus... 

M. B.: glamour e medo ao mesmo tempo, é o lugar do traficante e pode ser o cara bom e o cara 

ruim, mas é o lugar do traficante é o lugar perde essa noção de que quem vai para o morro não 

porque vai fazer tráfico não é porque necessariamente não quer viver na lei, ele vai para o morro 

porque ele está sendo expulso ou porque ele está vindo para a cidade e ele encontra uma cidade 

onde ele não cabe então e essa discussão deu pra usar cenas da novela. 

PESQUISADOR:  dizendo como começou? 

M. B.: exatamente. 

PESQUISADOR: porque a novela presta esse cuidado no comecinho dela dizendo como que as 

pessoas foram pra lá depois é que depois a história toda gira em torno do morro... 

M. B.: eu já não lembro se foi no começo ou no fim, eles chegam a falar que é a Providência? 

PESQUISADOR:  falam, eu acho que sim, tanto que no morro já tinha gente morando. 

M. B.: eu já usei esse usei trechos do Zé Maria no navio pra falar da Revolta da Chibata, eles 

falam muito por cima mas dá pra discutir porque depois a gente vai falar mais de tenentismo 

depois mas a discussão a respeito de papéis dentro das forças armadas e de como o exército vai 

se consolidar como grupo político que não pode ser tratado como um grupo homogêneo não dá 

pra dizer que todo militar no Brasil é de direita e achou que o golpe militar tinha de 64 foi certo, 

se você falar isso você não entende depois o Lamarca ou o Luis Carlos Prestes, todos eles 

militares, e a Revolta da Chibata tem essa função e na vez que eu usei eu usei em três junto mais 

duas representações a do Mestre Sala dos Mares do Dom Bosco, a música, e daquele filme Ratos 

e Urubus, não, como é que chama? que é com o Rodrigo Santoro e o Sr. Jorge, esqueci, eu achei 

o filme ruim, mas tem uma preocupação em mostrar a própria Revolta da Chibata então acabei 

fazendo uma discussão cruzada das três coisas pra gente tentar falar um pouco de representação.  

PESQUISADOR:   só me tira uma dúvida vocês estudam a Revolta da Chibata como fato 

histórico? 

M. B.: sim, muito rápido é assim tema pra uma ou duas aulas no máximo estourando porque é 

aquela história a gente tem 41 anos de República Velha pra estudar um período que é 

extremamente tenso pra falar em um mês então você tem que ir pincelando tem que falar de 
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Canudos, tem que falar de Cangaço, tem que falar de Revolta da Vacina, tem que falar de Revolta 

da Chibata, tem que falar de formação da classe operária, então você vai pincelando coisas pra 

poder tentar construir o discurso e eu tendo a discutir esse período a partir de dois pontos de vista, 

dois prismas, primeiro de deixar claro quem está no poder essa discussão dos cafeicultores e tal 

do café com leite e do coronelismo e aí discutir com tempo pra sobrar mais tempo exatamente pra 

discutir os movimentos que são contrários a isso e aí que entra por exemplo a Revolta da Chibata 

e a Revolta da Vacina. E eu usei também, teve uma outra parte que eu usei que foi... 

PESQUISADOR: essa aqui é a Revolta da Vacina. 

M. B.: foi a Revolta da Vacina. 

PESQUISADOR: que foi também muito rico.  

M. B.: especialmente as pessoas na rua protestando e aquela coisa toda, eu não lembro se foi o 

ano passado que agora com a história das manifestações o ano passado eu confundo um pouco se 

foi antes ou se foi depois... 

PESQUISADOR: as manifestações foram o ano passado na metade do ano. 

M. B.: sim, mas eu não lembro quando eu usei em sala, não lembro se foi antes ou se foi depois 

eu tenho impressão que foi antes. 

PESQUISADOR: por que, você fez algum paralelo entre as manifestações... 

M. B.: não, é porque depois eu passei a usar as manifestações pra trabalhar a Revolta da Vacina, 

depois de junho do ano passado pra cá eu tenho usado as manifestações pra falar da Revolta da 

Vacina então muito provavelmente eu usei o trecho do Lado a Lado antes porque pra eles era um 

não vou dizer que era um tema difícil mas mesmo com o que aconteceu o ano passado eles ainda 

tendem a achar que manifestação não que esse seja o discurso que a mídia não pregue mas que é 

coisa de meia dúzia de baderneiro que não dá para um grupo importante da população ir pra rua 

exigir alguma coisa, então a representação que tem da Revolta da Vacina no Lado a Lado era útil 

pra falar tá bom pode ser que vocês não reconheçam... 

PESQUISADOR: você achou interessante? 

M. B.: achei, achei. 

PESQUISADOR: porque eles contam o começo quando tá total desinformação, que eles acham 

que a vacina é a própria doença, que vai matar, que é higienista e que vai matar todos os pretos e 

os pobres do Rio de Janeiro para o Rio de Janeiro virar uma Paris, até eles entrando forçando que 

era uma coisa que acontecia, até eles perceberem que alguns estão sendo usados pela oposição, 

então eles fazem isso. 

M. B.: tem um discurso interessante e importante, mas é aquela coisa, até pelo tempo de aula que 

a gente tem pra trabalhar esses temas então é uma cena ou duas cenas no máximo mas dá pra usar, 

no caso da Revolta da Vacina eu usei muito mais a mobilização... 

PESQUISADOR: popular... 
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M. B.: do povo na rua dizendo eu não quero isso. 

PESQUISADOR: que é o que foi a Revolta. 

M. B.: até por isso não era uma Revolução. Mas eu usei essas três coisas, mas eu vejo que dava 

pra usar muitas mais eu trabalho muito, até por gostar muito de esporte eu já falei, eu acho legal 

a discussão que se faz do futebol, dos brancos nos times de futebol que era um esporte de elite. 

PESQUISADOR: eles sabiam disso por que é tão diferente isso historicamente que o futebol era 

um esporte de elite de fato e os negros eram proibidos de jogar. 

M. B.: aqueles que gostam muito de futebol sabem, mas no geral não, só que é engraçado porque 

até pra isso a gente faz uma discussão, a história do futebol em São Paulo tem muito a ver com a 

várzea então eles não conseguem dissociar futebol de manifestação popular, só que aí você traz 

pra São Paulo que o futebol é organizado o futebol de associação também é associado a elite, você 

pega os primeiros campeonatos paulistas é o Paulistano que tá jogando, foi essa cena inclusive 

que eu usei que vem os capoeiras pra... 

PESQUISADOR:  que era um lugar mais chique na rua do Ouvidor que tem a confeitaria onde 

eles se encontram então estão os políticos, os brancos, os militares, ali... 

M. B.: e além de tudo essa novela tinha uma coisa muito legal que era a sua estética, ela foi muito 

bem cuidada, uma fotografia muito bem feita, a direção de arte muito preocupada com cenários, 

figurinos... 

PESQUISADOR: eu costumo dizer que os cortiços eram a réplica dos cortiços da época. 

M. B.: eu sei que um dos consultores que aliás não é só dessa novela que tem trabalhado muito 

pra Globo é Sebenehi, que era professor da USP, Sebenehi, acho que é isso. 

PESQUISADOR: um historiador? 

M. B.: que é um historiador, eu sei que ele especialmente nessas novelas das 6 tem tido uma 

preocupação muito grande de ter pesquisadores em história pra não se cometer o que se cometia 

antigamente de falar um monte de groselha e coisas bobas assim de errar período, trocar período 

que acontecia antes, e nessa eu sei que teve essa preocupação de ter muito. 

PESQUISADOR: então você usou basicamente a Chibata e a Vacina? 

M. B.: e a ocupação do morro também. 

PESQUISADOR: por que tem uma parte aqui também quando ele fala com o capitão, também 

fala sobre a comida. 

M. B.: eu acho engraçado porque eu ouvi de alguém gente como é que pode o mesmo cara 

participou de tudo na história, mas gente é uma novela não há uma preocupação em ser 100% fiel 

a história. 

PESQUISADOR: o mesmo cara como assim? 

M. B.: do Zé Maria ser o cara que participa da Revolta da Vacina, participa da Revolta da Chibata, 

o cara fez tudo. 



260 

 

PESQUISADOR: eu já ouvi falar que ele é o Forest Gump da novela. 

M. B.: ok, faz parte. 

PESQUISADOR: na verdade o período de tempo ele é curto, se você for ver historicamente foi 

de 1904 a 1910 que é a Revolta da Chibata, ele estava ali em 1910, e a novela é foram as pessoas 

que participaram da história contando. 

M. B.: e ele é como qualquer representação ele é uma construção em cima de um grupo de pessoas 

é como se ele fosse um avatar como se ele fosse ele representa um grupo de negros que 

participaram dessas coisas o Zé Maria ele não é o Zé Maria ele é um que representa um 

personagem histórico que está colocado ali que é um negro que tinha dois caminhos pra escolher 

ou o da malandragem ou da luta social e especialmente em algum momento precisou ganhar 

dinheiro então qual é o único lugar que me aceita é dentro das forças armadas, então ele está nesse 

contexto, ele é um mas ele está ali representando muito mais do que só ele. 

PESQUISADOR: exatamente, ele não é o Zé Maria, ele representa os negros daquela época que 

tiveram que fazer essas opções enfim, é isso mesmo, tem ver por esse lado. 

M. B.: é, se não realmente vira um Forest Gump, eu nunca tinha ouvido essa comparação mas é 

isso mesmo. 

PESQUISADOR: esse aí ele vai falar com o comandante que está preso. Talvez se você pensar 

nessas últimas cenas tem uma temática que passa a ser a questão negra dentro da sociedade, do 

racismo e do preconceito. Você usaria isso ou usou, até lembrou de uma cena? 

M. B.: essa cena especificamente eu me lembro até de comentar, não usar a cena, não só essa cena 

especificamente mas essa discussão no meio da novela, porque pra mim assim até quando eu uso 

filme que eu acho muito importante que eu acho que tem a discussão de qualquer fonte ela é muito 

mais sobre o período que ela foi produzida do que sobre o período que ela tem pra contar então 

você pega um cara hoje contando sobre o nazismo lá na Alemanha na década de 30 ele tá muito 

mais falando é muito mais fácil de você descobrir o que ele pensa e o que ele está vivendo do 

nazismo do que necessariamente entender como foi o nazismo ponto, isso é uma das discussões 

importantes, e eu vejo nessa discussão que está colocada nessa novela muito mais um 

reconhecimento de que nós vivemos hoje num país que tem problemas de racismo e que não 

admite do que uma discussão lá do começo do século XX, essa a primeira parte que você mostrou 

dele conversando com as crianças... 

PESQUISADOR: é uma cena atual você diria? 

M. B.: muito atual, é uma conversa que a gente tem que ter com os alunos negros hoje, você vai 

ouvir isso muito, se prepara, infelizmente é assim que se trata, que os seus tataravós passaram por 

tudo isso, essa frase não é do século XX ela é do século XXI, a questão da mulher não poder falar 

que era mulher pra poder publicar um texto sério porque a mulher especialmente na imprensa ela 
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trata de encontros, o marido cuida do jornal nacional a mulher cuida dos encontros, a gente tem 

que deixar isso claro Willian Bonner e Fatima Bernardes. 

PESQUISADOR: ah os programas? 

M. B.: claramente, quem é que ocupa cada lugar na casa, é muito bem posto, e ali alguns pontos 

bons que tem a capacidade de enxergar alguns pontos que o negro vive e aí por fim a questão da 

cultura e da religiosidade negra que ainda hoje tem uma música do Natiruts que ele coloca... 

PESQUISADOR: de quem? 

M. B.: do Natiruts, é uma banda de reggae que no refrão ele fala eu não vou lembrar a letra, mas 

é que existem anjinhos pra dizer que o lado mal é o candomblé, que é isso assim a representação 

é essa, o branco católico vai a igreja, acende uma vela, faz promessa, compra uma vela em formato 

de pé na cidade de Aparecida e coloca lá no velário é religião. O negro vai na esquina e compra 

uma vela vermelha pra conseguir amor é macumba. 

PESQUISADOR: e a macumba tem sempre uma condição negativa. 

M. B.: é porque não é macumba no sentido original do termo é macumba no sentido de feitiçaria, 

o processo é exatamente o mesmo. 

PESQUISADOR: então o que você diz é que a novela ela traz essas questões? 

M. B.: ela traz, eu tinha um professor na faculdade que falava exatamente isso que a gente tinha 

que olhar pra história sempre a partir de um problema do presente, se tiver um problema do 

presente olha para o passado pra poder voltar para o presente, não que você vai encontrar 

respostas, mas você só consegue olhar para o passado se você tiver um problema aqui, e o que ela 

faz é isso, ela não está discutindo um problema do racismo lá no início do século XX, ela tá 

discutindo o problema do racismo hoje e ela fala olha lá atrás o que aconteceu, a mulher foi presa 

porque estava fazendo o seu ritual isso não está acontecendo agora? aonde é que está o nosso 

tempo aqui, eu não usei mas usaria facilmente, tranquilamente dá pra usar sem pensar muito. 

PESQUISADOR: e como você debateria, acho que é o que você está falando inclusive, a 

formação do Brasil em que vivemos hoje utilizando as discussões exibidas em Lado a Lado? Que 

é o que você está falando do problema da história de hoje com a história do passado. 

M. B.: é mais ou menos por aí, levantando esses pontos que é uma novela exibida foi 2012? 

PESQUISADOR: de 2012 a 2013, setembro de 2012 a março de 2013. 

M. B.: você fala de um ano e meio a dois anos atrás como é que dois anos atrás você tem problemas 

e situações vividas que remetem de alguma forma a situações do começo do século, desde a 

religião, passando pela questão do negro e da cultura negra, porque tem a discussão do samba, a 

discussão do capoeira, toda essa parte, até as discussões políticas, o papel daquele eu não lembro 

qual era o nome do personagem do Cassio Gabus Mendes mas é o cara que quer ser, eu confundo 

um pouco, que tinha o Edgar era o... 

PESQUISADOR: o Edgar era o marido da Laura. 
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M. B.: o Thiago Fragoso. 

PESQUISADOR: o filho dele que era o advogado que se formou em Portugal e queria ser 

jornalista. 

M. B.: o pai dele que era político não era? 

PESQUISADOR: o pai dele era dono de uma tecelagem, era burguês, da alta classe, e era senador 

da República. 

M. B.: eu me lembro que era esse o personagem, ele era senador da oposição e a discussão política 

estava posta ali, você tem um grupo que está no poder que quer um modelo de Brasil e o grupo 

que está fora do poder que quer outro modelo de Brasil, mas qual dos dois, que eu lembro que 

essa discussão também era interessante na novela, qual dos dois está certo? Um dos dois está 

certo? Porque no final das contas o personagem do senador também toma algumas decisões que 

você fala opa. 

PESQUISADOR: ele inclusive foi o que financia um dos capoeiristas a insuflar a massa contra a 

vacina e ele é um dos que está por trás. 

M. B.: então aí você tem a discussão lá, peraí, mais uma vez você tem a representação que a 

imprensa faz do político de que o político é o cara que faz qualquer coisa pra se manter no poder, 

então tem uma série de discussões na novela que são de hoje e que a novela pode ser o ponto de 

partida pra você olhar pra trás, e na Lado a Lado eu acho que isso é muito fácil de ser feito porque 

ela se preocupou com essas coisas é diferente de uma novela que se passou nos anos 50 mas que 

não tem preocupação de, essa novela que está no ar agora das 6 ou das 7 Boogie Oogie. 

PESQUISADOR: das 6, é década de 70. 

M. B.: eu assisti acho que dois capítulos e eu acho impressionante você tem um dos personagens 

mais importantes da novela é um militar e eu não vi um a pelo menos os dois ou três capítulos 

que eu assisti sobre a ditadura, eles estão falando do período da ditadura e de um período tenso 

da ditadura que era a abertura e um grupo que era a favor e outro contra, tudo bem eu não posso 

dizer que a novela é boa ou ruim porque eu assisti dois capítulos, dois ou três, mas tudo bem essa 

não tem essa preocupação que a Lado a Lado teve. 

PESQUISADOR: ela foi construída em cima, na verdade assim a minha temática inclusive é a 

história que está construída por trás, ela é construída toda dentro da história do Brasil eu acho que 

é esse o diferencial, talvez a Boogie Oogie não tenha essa intenção. 

M. B.: eu acho que é assim, talvez eu esteja até exagerando, que você tem uma novela que retrata 

um pedaço da história do Brasil com histórias rolando em cima, essa novela você tem histórias 

que se passam em cima de um período da história do Brasil, aqui é a história do Brasil que é 

importante e aqui é a historinha que é importante e a história do Brasil é o pano de fundo. 

PESQUISADOR: eu acho que sim, eu acho que Lado a Lado foi construído muito na história do 

Brasil, eu acho que a história do Brasil foi a base pra se criar as tensões, os conflito. 
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M. B.: eu acho engraçado, os meus amigos e colegas historiadores, os que tem resistência a novela 

tem resistência a novela e ponto, acham tudo uma porcaria, aqueles que são mais abertos a quase 

todos foram apaixonados por essa novela de porra até que enfim, ah que novela legal, eu lembro 

inclusive por causa de Avenida Brasil de ouvir gente falar ah mas a boa é a das 6 não é Avenida 

Brasil. 

PESQUISADOR: eles preferiam? 

M. B.: sim, porque tinha lá a coisa do o que eu posso usar, professor acaba ficando meio viciado 

nisso você vai ver pensando o que eu posso usar em sala de aula, para o professor de história que 

não tem resistência a novela o que ele pode usar dessa novela em sala de aula é ela inteira. 

PESQUISADOR: mas não é interessante que você já tem uma visão de mídia mais amplificada, 

mas é que a mídia ela está em todos os lugares ela está e a gente nem percebe então a gente está 

falando da mídia, reproduzindo, usando, sem perceber, e a ideia é trazer exatamente essa 

discussão para os professores de como eles utilizam porque os jovens utilizam como você falou 

agora de maneira diferente do que  na nossa época em que a televisão era a principal tela e hoje 

eles dividem a tela, hoje tem mais telas, mas pra ele inclusive a mídia é muito presente, para os 

jovens então é... 

M. B.: eu acho que ela já atingiu um estado de necessidade básica, eles não sobrevivem sem 

mídia, você quer fazer uma pergunta interessante em sala de aula é vocês conseguem se imaginar 

15 dias sem nenhum acesso a comunicação? Alguns que são aqueles mais metidos a bom vão 

falar eu consigo. Aí você fala ah sem televisão? Sem televisão eu passo numa boa. E sem o 

celular? É, não, sem celular? É, sem celular. Ah, tá bom. E sem nenhum telefone? Sem nenhum 

telefone não, se eu precisar ligar pra alguém? Aí já começa a virar aquela coisa da pessoa nem 

estar no lugar... 

PESQUISADOR: e internet, quando fala de ficar sem internet? 

M. B.: é engraçado porque pra nós se cai a força, você fala putz caiu a força fiquei sem energia, 

pra eles se cai a internet é a reação é a mesma de como é que eu sobrevivo, eu não estou mais 

conectado no mundo, me cortaram o meu cordão umbilical que eu tenho com o mundo. 

PESQUISADOR: eu acho que é muito mais a conectividade, não pode se desconectar, pra eles 

acho que essa é a palavra mais forte. 

M. B.: a história de a rede ligada o tempo inteiro, a nossa, é aquela história da comunicação de 

um pra um, um pra vários, e vários pra vários, eles são da geração de que comunicação tem que 

ser de vários pra vários, a gente ainda aceita a comunicação de um pra um e de um pra vários, pra 

eles não. 

PESQUISADOR: pra gente telefone celular é pra falar, então é um pra um, pra eles é whatsapp 

que é grupo então é vários pra vários. É uma maneira bem diferente, mas é a maneira moderna. 
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Não sei se você quer colocar mais alguma coisa, tem o vídeo inteiro se você quiser ver. Ainda 

necessita falar sobre preconceito em sala de aula? 

M. B.: sem dúvida, sem a menor dúvida. Eu dou olha em duas escolas. 

PESQUISADOR: qual é a outra escola que você dá aula? 

M. B.: eu dou aula numa escola no Pari chama Saint Clare. 

PESQUISADOR: eu vi na sua ficha. 

M. B.: tem situações bem específicas, aqui não tem nenhum aluno negro.  

PESQUISADOR: não tem? 

M. B.: tem no ensino médio, esse ano tinha dois alunos negros, tudo bem que são turmas pequenas. 

PESQUISADOR: interessante isso. 

M. B.:  C.: são 40 alunos e dois negros. E na outra escola esse preconceito é muito claro porque 

é no Pari onde você tem a invasão boliviana e tem muito boliviano e é muito engraçado porque 

eles reproduzem o mesmo preconceito que a gente aponta do branco com o negro eles reproduzem 

com o boliviano, até os mesmos termos, porque ele é fedido, porque ele não toma banho, porque 

eles são feios, porque eles são representações físicas, representações de comportamento que você 

pega  

quando o racismo é contra o negro eu reconheço claramente contra os bolivianos muitas vezes 

praticadas até pelos próprios negros que tem na escola, o tema do racismo ele não saiu e não vai 

sair e acaba repercutindo nas nossas discussões históricas, a vinda dos nordestinos pra São Paulo, 

a vinda dos imigrantes pra São Paulo, os negros e assim você vai rebatendo em coisas lá de trás. 

 

PESQUISADOR: quando você falou dos nordestinos quem estava nos morros, na verdade no 

morro da Providencia na época que os negros chegaram já eram os combatentes de Canudos, é 

então assim os nordestinos já eram discriminados, eles não iam... 

M. B.: eles não conseguiram entrar na cidade. 

PESQUISADOR: eles não iam como falavam no asfalto, eles ficaram no morro, já era claramente 

uma questão de exclusão né. 

M. B.: que é quando a gente fala de São Paulo comparável a zona leste, eles não conseguem 

acessar o centro ou a região da Paulista, eles vão pra zona leste, pra várzea, pra um lugar que 

alaga e ok se vira, se você perder tudo você vai ter que construir tudo de novo, diferente do que 

acontece, por exemplo, com os italianos que enriquecem e vão morar em Higienópolis, aliás não 

existe bairro mais claro historicamente do que Higienópolis né. 

PESQUISADOR: mais claro historicamente? 

M. B.: é, a cidade da higiene, um bairro construído na década de 10, não precisa explicar. 

PESQUISADOR: e ele é alto construído no alto justamente pra não encher na época das 

enchentes. 
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M. B.: é porque os pobres moravam na Barra Funda, que também tem o nome não é a toa, e os 

que os italianos que continuaram pobre vão pra Barra Funda e os que estavam enriquecendo vão 

subindo pra Higienópolis pra chegar na Paulista, é muito claro assim o movimento.  

PESQUISADOR: a geografia diz muito. 

M. B.: que é uma das coisas que me fascina no Rio e poder fazer essa comparação entre os dois é 

o mesmo processo só que ele vai assumir lugares diferentes por conta da geografia. 

PESQUISADOR: e é interessante. 

 

Colégio Particular Vila Mariana - disciplina: Português 

Prof. P. F. 

 

P. F.:  eu tinha que ter um facilitador gráfico, na pós de jogos cooperativos a gente tinha esse é 

um curso que eu ainda quero fazer, enquanto você faz a sua apresentação a pessoa vai fazendo a 

facilitação gráfica atrás, quando você termina o curso está tudo pronto ali, tudo o que você falou 

na sua palestra tá ali desenhado, lindo e maravilhoso, uma coisa muito legal e com uns esquemas 

assim, eles puxam uma carinhas e aí puxa uns balõezinhos com os comentários que as pessoas 

fizeram, é muito legal... 

PESQUISADOR: mas aí uma pessoa que faz separadamente? 

P. F.:  uma pessoa fica, você se preocupa em falar e a pessoa vai ali registrando o que você disse, 

é muito bacana, é que eu não sou boa de desenho, mas é muito legal. 

PESQUISADOR: bom vamos começar eu queria que você me contasse um pouco da sua rotina 

de televisão, de ver TV, quais são os programas que você gosta, o que é que você assiste? 

P. F.:  então, eu acabo não tendo muito tempo assim de ver TV, eu tenho um tempinho no horário 

do almoço que em geral eu assisto jornal, então é o jornal que está passando naquele horário que 

geralmente é o SPTV, depois vem o Globo Esporte e o Jornal Hoje, são as três coisas que eu 

assisto nesse período. Depois a noite quando dá tempo eu assisto os programas do GNT que eu 

gosto bastante em geral programas ligados a questão de bem estar e de saúde são os programas 

que eu acabo vendo e eu gosto de ver novela, isso é um fato porque como eu trabalho com teatro 

também eu gosto de dar uma xeretado de como eles estão trabalhando essa questão da atuação e 

assim os temas que são trazidos também porque eu sei que alguns alunos assistem e as vezes eles 

trazem algumas conversas e tem algumas minisséries por exemplo que são muito bem feitas e eu 

acho que é legal a gente trazer isso pra conversa também, mas eu acabo não tendo uma rotina 

muito constante assim pra TV, gosto de ver seriados também nos canis pagos, porque os alunos 

começaram a assistir um seriado e começaram a comentar e eu falei bom se eles estão comentando 

eu tenho que começar a assistir também. Eu gosto muito também da programação de esporte 

porque apesar de eu ser professora de língua portuguesa eu comecei a me envolver com a questão 
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de corridas e tal e aí eu gosto de ver toda a parte de esporte também, mas em geral é mais ou 

menos isso que eu assisto. 

PESQUISADOR: e quais os programas que você gosta de assistir? 

P. F.:  então eu gosto de assistir no GNT eu gosto do Saia Justa  que é um programa de entrevistas 

assim e de conversas variadas, eu gosto bastante de ver programas de comida também então eu 

assisto o Que Maravilha, assisto o programa do Olivier Anquie que eu gosto, e assim as vezes eu 

chego em casa e o meu pai está assistindo TV e eu acabo assistindo junto mas eu nem presto muita 

atenção assim, mas as minhas preferências são essas a questão de novela... 

PESQUISADOR: você gosta das novelas antigas? 

P. F.:  eu gosto dessas  

PESQUISADOR: você está assistindo alguma novela atualmente? 

P. F.:  eu gosto de assistir Boogie Oogie que é uma novela que quando eu tenho tempo eu gosto 

de ver e é a única que eu acabo vendo e eu gosto de ver as reprises do canal Viva também que são 

as novelas mais antigas, então eu estava assistindo A Viagem, por exemplo. 

PESQUISADOR: você gosta das novelas antigas? 

P. F.:  eu gosto dessas novelas antigas, eu acho legal pra ver a diferença de ritmo, o ritmo da 

dramaturgia antiga, antiga, se pensar 5 ou 6 anos atrás nem isso era um ritmo mais lento então 

demorava pra acontecer as coisas porque acho que as pessoas conseguiam esperar para as coisas 

acontecerem, hoje se você perde 2 capítulos você já não entende mais direito o que acontece, você 

fala peraí quem é essa pessoa que entrou e que saiu, antes não tinha assim a mesma cena era mais 

longa eu acho que talvez até exigia mais do ator nesse sentido porque ele tinha que sustentar 

aquilo por mais tempo, as pessoas que trabalhavam com continuidade também a cena vai 

continuar depois então tinha que prestar mais atenção nisso, eu acho que tinha uma questão 

diferente assim. Das novelas mais novas eu assisti Lado a Lado, que foi uma novela que eu gostei 

muito, em geral as novelas das 6 são mais bem cuidadas nesse sentido de envolvimento, por mais 

que tem gente que fala que é novelinha agua com açúcar eu não acho que seja muito isso porque 

ela traz alguns temas mais interessantes, por exemplo, Cordel Encantado foi uma novela incrível, 

Meu Pedacinho de Chão que as pessoas falavam ah mas aquelas roupas de plástico, gente aquilo 

era lindo era um trabalho cenográfico maravilhoso, figurino incrível, a história toda se passava 

dentro da cabeça de uma criança então como é que o mundo não ia ser colorido daquele jeito, a 

hora que você entende o que está por trás da coisa que fica muito mais interessante, claro que tem 

toda uma questão comercial por trás mas isso assim que pra mim isso fica mais nas novelas das 9 

isso... 

PESQUISADOR: o comercial? 

P. F.:  a questão mais comercial, eu acho que tem uma questão de apelação pra violência né, a 

própria forma de construir os enredos mesmo né, são enredos que não modificam muito é sempre 
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tem alguém que quer realizar alguma coisa e alguém que impede isso é uma coisa clássica né 

literariamente falando até e eu acho que isso sempre tem essa apelação de uma questão de 

sexualidade um pouco maior as novelas das 6 a gente tem umas insinuações e a cena as vezes é 

até mais suave e enfim. Deixa eu ver o que é que eu tô assistindo, mas é isso, as vezes eu dou uma 

olhadinha naquela novela alto astral porque ela tem uma coisa de espiritismo que me interessa 

mas não estou assistindo porque as vezes eu estou lendo uma outra coisa e acabo ocupando esse 

tempo pra ler mais do que pra ver TV ou estou na internet que eu estou procurando alguma coisa... 

PESQUISADOR: e qual é... 

P. F.:   não eu só ia falar que as vezes tem programações que eu perdi por exemplo e que eu acabo 

assistindo pela internet pelo aplicativo do celular ou do ipad então eu perdi alguma coisa da TV 

e alguém fala ah você assistiu a reportagem tal do programa tal, não eu perdi, aí eu vou para o 

ipad e assisto lá. 

PESQUISADOR: é hoje tem essa forma. 

P. F.:  tem esse recurso de ver assim algumas reportagens que são mais interessantes, por exemplo, 

eu não gosto de ver Fantástico porque eu acho que os caras ficam lá só mostrando desgraça e isso 

é uma coisa que me incomoda um pouco você tem um monte de iniciativas bacanas as vezes na 

própria Globo tem um monte de coisa legal que acontece mas que horas passam esses programas 

que são legais? As 6 horas da manhã do domingo a gente cumpre a nossa aparte de passar, mas 

na hora que a maioria das pessoas estão assistindo a um programa não é o horário que passam 

essa coisa interessante então fica só o que é desgraça então o que tem de legal que as pessoas 

poderiam valorizar. 

PESQUISADOR: pois é, qual a sua opinião sobre a televisão atual, a programação de TV?  

P. F.:  eu acho que tem uma coisa assim de valorizar o que é ruim de alguma forma a sensação 

que me dá, primeiro que tem uma disputa pra ver quem vai contar a desgraça maior e me parece 

que as pessoas gostam disso também. 

PESQUISADOR: as pessoas quem? Os telespectadores? 

P. F.:  então, os telespectadores assim não sei a sensação que eu tenho é que tem uma grande parte 

da população que se envolve com essa questão da desgraça de alguma maneira talvez porque seja 

a única forma que enxergue ou talvez porque tenha uma política de educação pra televisão mesmo 

de como usar a televisão de uma maneira interessante porque ela é um recurso muito interessante 

se você for pensar, ela que constrói uma grande parte do pensamento da sociedade que a gente 

tem hoje ela é muito influenciada por isso, então a roupa que as pessoas vestem, o cabelo que as 

pessoas querem usar, os modelos até físicos que as pessoas querem ser, por exemplo, a Globo tem 

umas minisséries que são muito bem feitas só que elas passam nuns horários que são ou muito 

tarde em que a maioria das pessoas não pode acompanhar, eu por exemplo deixo de ver um monte 

de coisas porque eu durmo eu tenho que estar na escola 7 e meia da manhã dentro da sala de aula 
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no sai seguinte se eu assistir um negócio desse eu não dou conta, assim uma coisa que me marca 

muito por exemplo é o Hoje é dia de Maria que foi uma coisa linda, mas que eu não assisti 

enquanto passou eu fui assistir depois resgatando os capítulos e vendo pela internet e tudo mais. 

PESQUISADOR: é do mesmo diretor do Pedacinho de Chão. 

P. F.:  sim, que é incrível, do Cordel Encantado que a mesma dessa última Jóia Rara que passou 

as mesmas autoras acho que esse é o tipo de novela, Jóia Rara eu assisti muito é uma novela que 

eu gostava muito de ver porque tem essa questão ligada com a espiritualidade que é um assunto 

que me interessa por conta da aula de yoga enfim. 

PESQUISADOR: era esse lado que você gostava no Joia Rara? 

P. F.:  eu gostava desse lado mas eu gostava também do cuidado que tinha com a dramaturgia eu 

acho que tinha ali um cuidado de atuação, acho que tinha ali um cuidado de texto o que saia da 

boca das personagens era muito bem cuidado. 

PESQUISADOR: você acha que isso é mais bem cuidado do que da novela das 9? 

P. F.:  eu acho que sim, parece que o que sai da boca dos personagens da novela das 9 não que 

não tenha cuidado com o texto a construção da coisa é feita pra criar um efeito diferente eu acho, 

assim a novela das 9 não aparece aquela ali que as pessoas pensem não sei a sensação que me dá 

é que a reflexão que é despertada numa novela como essa por exemplo não é a mesma dessa 

novela das 9, a novela das 9 me passa uma sensação que é assim uma pessoa tá querendo ferrar a 

outra o tempo inteiro sempre tem um mocinho mas esse mocinho não necessariamente é o típico 

mocinho então assim fica uma indefinição de papéis, na novela das 6 eu acho que tem uma 

preocupação, não sei essa é uma sensação as vezes até eu não consigo assistir sem analisar acho 

que vai acontecer uma coisa dessa eu fico literariamente querendo investigar, me parece que tem 

uma questão assim de que existe uma mensagem um pouco mais interessante de reflexão nessas 

novelas das 6 do que nas das 9. Na das 9 fica essa coisa mais da violência eu acho não só da 

violência de tiro e de soco e disso mas uma violência verbal até a forma como as pessoas se 

referem umas as outras parece que só tem sacanagem uma coisa de um reforço de um pensamento 

de que o brasileiro sempre da um jeitinho pra tudo o brasileiro sempre acha que no final tudo vai 

dar certo e não se planeja não se organiza, acho que fica uma coisa de reforçar um pensamento ao 

invés de tentar propor uma outra coisa de olha a gente tem uma cultura assim mas e se a gente 

fosse por um outro caminho, mas não tem essa opção e aí pra mim é uma coisa de que fica 

reforçando um comportamento que não é legal. Nas outras novelas que as pessoas chamariam de 

água com açúcar parece que já é uma outra coisa parece que é um mundo diferente, enfim, é só 

essa talvez seja até uma sensação ou uma impressão enfim.  

PESQUISADOR: e o que você acha que seus alunos assistem? Você disse que assiste coisas até... 

P. F.:  eles assistem seriado, muito, muito seriado. 

PESQUISADOR: que tipo de seriado? 
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P. F.:  walking dead, eles assistem Once Upon a Time que é um seriado que eu fui assistir até por 

conta deles falarem e é um seriado muito, muito interessante, ele tem uma forma de organizar a 

narrativa muito legal porque ele é baseado em contos de fadas e aí ele tenta inserir as personagens 

de contos de fadas numa outra realidade assim então meio que desconstrói aquela coisa do conto 

de fadas do viveram felizes para sempre, dá uma revitalizada nas personagens né, eles assistem 

eles ficam muito no computador mais do que na TV assim. 

PESQUISADOR: ficam? 

P. F.:  uma boa parte muito mais é jogo de vídeo game e computador e tal, mas o que eu escuto 

deles conversarem é muito pouco novela, eu acho que eles assistem pouco, uma grande parte dos 

alunos assiste Malhação eles gostam dessa temática eles se sentem se identificam que eles 

conversam assim ah porque no Malhação ontem passou tal coisa aí eles vem me perguntar mas é 

assim mesmo que acontece eles conversam bastante sobre isso. Os seriados de TV paga eles 

assistem muito, CSI, sabe essas coisas, eles falam um monte de nomes, tem muito seriado 

passando eu não consigo acompanhar muito esse tanto de coisa que tem. O que mais eles 

assistem? Documentário da Discovery tem muitos alunos que assistem, History Chanel, 

Discovery Chanel eles assistem bastante. Aqueles programas de carros que os caras consertam os 

carros não lembro tem um nome até em inglês eu sei porque meu pai também assiste eles falam 

ah seu pai também vê e eles ficam me perguntando. Tem um outro que é uma loja de antiguidades 

chama Trato Feito que os caras levam ah eu tenho um gravador que foi usado por um repórter lá 

não sei aonde quero 2 mil e 500 dólares, aí o cara fala não eu não posso te dar isso deixa eu 

perguntar para o dono da loja e o cara te dou 100 dólares, não mas eu queria 2 mil e vai fala tá 

bom eu aceito aí fala trato feito, eles assistem isso aí também. 

PESQUISADOR: americano? 

P. F.:  mais coisas americanas eles assistem pouca coisa nacional, as vezes eu até pergunto de 

nomes de atores eu falo ah gente fulano de tal que agora tá com uma peça em cartaz e eles quem 

é esse cara, aí eu falo meu Deus vocês não conhecem essa pessoa então espera aí e dou um passo 

pra trás, eu acho que o repertório deles é muito pobre apesar deles pertencerem a uma classe social 

no caso dessa escola um pouco mais favorecida eu acho que alguns alunos tem um repertório 

muito pobre em relação assim a conhecer pessoas desse universo, eles tem muito um 

conhecimento de filme, os atores americanos de filmes, então eles assistiram todos os Jogos 

Vorazes, assistiram todos os Percy Jackson, Percy Jackson ainda menos mal, assistiram todos os 

Crepúsculo, eles assistem esses filmes a referência deles é mais de filme e de personagens assim 

de vídeo game e tal eu sinto que o contato deles com a TV assim desenho animado os mais novos 

porque a faixa etária dos meus alunos é de 10 a 14 anos eu sinto que a TV pra eles programas de 

música eles assistem bastante coisa que tem os clipes os TVZ da vida que tem lá, mas essa coisa 

de se perguntar pra eles quem assiste novela tem uma ou outra menina que fica até com vergonha 
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de dizer que assiste as vezes alguns meninos ai você fica vendo novela que coisa de velho, eles 

acham que novela é coisa de velho. 

PESQUISADOR: interessante... 

P. F.:  eles acham que novela é coisa de adulto, de velho, de mulher que fica conversando sobre 

essas coisas os meninos não assumem muito e mesmo as meninas elas falam que não que elas não 

gostam que elas gostam dos seriados. 

PESQUISADOR: seriado é mais jovem? 

P. F.:  sim, eles acham que sim. 

PESQUISADOR: e o que você acha que você poderia trazer para a sala de aula? Qual o tipo de 

conteúdo televisivo que você poderia trazer? 

P. F.:  eu acabo trazendo de vez em quando alguns documentários então assim algum Globo 

Repórter que foi interessante, algum Globonews, GNT ponto doc tem umas coisas muito 

interessantes que dá pra trazer pra sala de aula, alguma cena de novela até, os próprios seriados 

teve uma época que a Globo fez o seriado do Alienista do Machado de Assis a um tempinho já 

acho que já faz uns 8 anos mais ou menos e eu trouxe esse seriado pra eles assistirem eu sei que 

uma das professoras do ensino médio trouxe o Primo Basílio que a Globo fez também, então tem 

alguns seriados que são muito interessantes da gente trazer essas minisséries mas é o que eu acabo 

trazendo no máximo assim algumas reportagens, documentários, acho que são mais essas coisas, 

ou então sugerir pra eles olha vai passar tal dia tal coisa interessante eu gostaria que vocês 

assistissem pra gente conversar aqui... 

PESQUISADOR:  ah tá você sugere? 

P. F.:  sim, então coisa do jornal eu falo vamos assistir o jornal porque eu sempre falo pra eles 

assim que é muito fácil a gente dizer porque me falaram que é isso, então mas quem é esse falaram, 

quem tá por trás disso, ou então eu assisti no jornal que tal coisa é assim, tudo bem mas será que 

isso é verdade então vamos investigar se é isso, porque a gente trabalha com notícia e reportagem 

escrita e aí a gente começa a trabalhar com o conceito de neutralidade da linguagem e eu falo 

gente quando eu escolho colocar numa manchete tal palavra isso é neutralidade? Então o que é 

ser neutro pensando na questão de uma notícia? Então se eu mostro o ponto de vista só de um 

lado envolvido numa questão será que isso é ser neutro? Como será que se constrói isso? E a gente 

vai usando. 

PESQUISADOR: vocês usam telejornal também ou só jornal impresso? 

P. F.:  sim, as vezes a gente usa telejornal também pra não pra trazer aqui necessariamente, mas 

eu peço pra eles assistirem pra gente conversar, então no dia seguinte eu pergunto ontem vocês 

assistiram o que eu pedi, na época da eleição por exemplo foi muito forte isso. 

PESQUISADOR: foi muito rico? 
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P. F.:  foi, foi bem bacana pra gente conversar, coincidentemente a gente estava trabalhando com 

artigo de opinião que era a questão da argumentação, então gente qual a argumentação que fulano 

usou, mas ele acusou o outro, isso é um argumento? Isso é um argumento,ah é um argumento, 

mas que não tem fundamento. Como que a gente consegue construir? Então a gente trabalhou 

muito com essas questões. Então a gente chega aqui e dia a culpa é da Dilma. O que quer dizer a 

culpa é da Dilma? O que quer dizer eu quero escolher um outro candidato? O que é ir pra rua com 

um cartaz escrito você não me representa? A gente começou a conversar sobre todas essas coisas, 

a manifestação, o que faz as pessoas irem pra rua, todo mundo que está lá sabe o que está fazendo 

lá mesmo ou tem gente que vai pra fazer bagunça, como a gente sabe se aquilo lá foi plantado ou 

não, o que algumas mídias querem fazer com o seu pensamento e não sei o que. E no 8º ano a 

gente trabalhou com a leitura do Admirável mundo novo, aí foi longe. 

PESQUISADOR: e aí você trouxe alguma coisa da televisão pra mostrar ou você citou ou pediu 

para eles verem? 

P. F.:  eu citei, pedi para eles assistirem aos debates principalmente e trazer algumas coisas, não 

cheguei a trazer concretamente porque foi semana de prova, esse ano foi um ano complicado 

porque teve copa, teve um monte de coisa. 

PESQUISADOR: nem me fala foi cheio. 

P. F.:  mas apesar dele ter sido complicado ele trouxe um monte de coisas interessantes pra 

conversar, o fato da Copa de ter acontecido alguma coisa lá e como é que isso voltou na eleição, 

como é que isso foi usado como mecanismo de campanha por alguns candidatos, enfim a gente 

conversou bastante sobre isso foi muito legal. 

PESQUISADOR: pra vocês que são professores deve ter sido muito rico, apesar de complicado 

deve ter sido muito rico. 

P. F.:  sim, sim, é o que o tempo né, o tempo foi o inimigo nesse momento porque tinha um monte 

de coisa legal pra se fazer mas o tempo acabou engasgando a gente. 

PESQUISADOR: voltando a questão das novelas é só pra fazer um resumo do que é que você 

mais gosta na novela e do que é que você menos gosta na novela? 

P. F.:  então o eu gosto mais é quando eu vejo, por exemplo, que eles valorizam o trabalho do 

ator, pra mim eu acho que isso é uma coisa muito legal da gente ver assim que ator teve a 

oportunidade de construir um personagem então você assistir uma novela e esquecer qual foi a 

anterior que o cara fez porque ele fez aquele personagem tão bem que você fala nossa esse era o 

cara que fez o vilão ali e hoje ele é esse mocinho ou hoje ele é esse bruxo e consegue por conta 

de eu trabalhar com teatro também que não é muito fácil a gente faz as vezes no mesmo espetáculo 

três personagens e eu tenho que entrar no palco e as pessoas esquecerem que era aquele anterior, 

então acho que quando eu vejo isso numa novela eu acho que isso é muito legal porque não fica 

pasteurizado o trabalho, não fica plastificado, e você consegue enxergar ali direitinho quem é que 
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está ali fazendo o trabalho de ator e quem é que está ali como galã porque é bonitinho e não é tão 

talentoso e eu acho que quando eu vejo isso valorizado nas novelas isso é muito legal, e isso vem 

através de textos bem escritos as novelas cujos textos são bem escritos e você se envolve na trama 

porque você ouve coisas interessantes eu acho que isso é muito legal, eu sou uma pessoa que 

gosto também quando tem uma coisa da representação do contexto histórico de uma maneira legal 

quando eles trazem isso de uma maneira concreta você mergulha mais ainda na história. Então 

assim o uso de gíria por exemplo, então você está assistindo lá Boogie Oogie se o cara solta lá 

uma palavra que é de agora você já fala hum quebrou, quebrou eu não acredito mais na história, 

então não te convence. O Pedacinho de Chão por exemplo era uma novela extremamente teatral, 

até o tom voz das personagens era muito alto tinha uma coisa até gritada em excesso em alguns 

momentos, acho que a Juliana Paes por exemplo gritava demais, mas aquela coisa dos trejeitos 

aquela mãozinha aquilo é muito interessante. 

PESQUISADOR: ela cacarejava. 

P. F.:  tinha hora que ela falava mais alto que o galo ali. Mas aquilo é muito interessante, são 

personagens muito interessantes ali e aí isso é uma coisa que me atrai, eu gosto também da questão 

do texto, pra mim a questão do texto é uma coisa que me chama muito atenção e acho que quando 

eles extrapolam a questão do que é só comercial do a gente quer que as pessoas assistam essa 

novela porque a gente quer ganhar dinheiro com isso acho que quando isso fica claro que a gente 

sabe que existe mas quando isso não fica em primeiro plano que fica com aquela cara de os caras 

fazendo merchadising de ah é o novo esmalte da avon você quer ver aquilo é horrível quebra é 

muito irritante porque é óbvio estamos fazendo um comercial dentro de uma novela e estamos 

“farcescamente” dizendo que não estamos fazendo, então aquilo é muito ruim, e na maioria dessas 

novelas que são das 6 isso não existe isso vai estar lá na novela da 9 então isso eu acho que pra 

mim o que valoriza o trabalho da novela das 6 desse período que são pra mim são as novelas mais 

interessantes que estão nesse horário. Quando tem as questões voltadas para a espiritualidades de 

uma maneira séria eu acho isso muito legal porque é um assunto que me atrai também. E assim o 

que eu não gosto é de violência sem fundamento, uma questão apelativa, e a sexualidade também, 

então existem cenas assim a gente já entendeu que as pessoas estão juntas e que elas vão transar 

e tudo bem mas as eles precisam mostrar a cena até o final com o intuito de sexualizar demais a 

coisa assim então eu acho que quebra um pouco da magia que talvez o teatro ou a novela tem a 

gente já entendeu então fica um pouco para o espectador ficar com aquele sono e aquela coisa... 

PESQUISADOR: é muito explícito? 

P. F.:  é, e me incomoda um pouco também essa questão dos estereótipos, quando estereotipa 

demais as pessoas então assim o negro é sempre empregado, o negro é sempre o motorista então 

acho que fica uma coisa nas nossas novelas isso ainda é muito assim, poucos negros em papéis 

principais, mulheres em papéis extremamente sexualizados então o homem nunca sofre o assédio 
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é sempre a mulher e se ela assediou o homem ela é vista como uma coisa negativa e o homem 

que assedia não é, então eu acho que essa coisa da reprodução dos papéis que a gente briga tanto 

pra que não seja mais assim eu acho que as vezes a novela ela incita que assim qualquer rodinha 

de conversa é ah mas a mulher apanha porque ela quer você não vê na novela a fulana não sei o 

que, não gente mas aquilo é novela mas assim aquilo é um pouco da vida porque as pessoas 

pensam assim e as pessoas, entre aspas porque eu também sou pessoa e eu não penso assim. 

PESQUISADOR: você acha que a novela um pouco retrata a sociedade? 

P. F.:  então eu acho que ela retrata mas precisaria criticar um pouco mais eu acho que falta esse 

espacinho da crítica quando ela tenta fazer isso ela exagera por exemplo colocar o deficiente 

mental ou sei lá o cara esquizofrênico os meninos que tem feito isso nessa novela das 9 tem o 

Paulo Vilhena que tem uma doença mental e aliás fez um personagem que tinha esquizofrenia ou 

aquela menina que fez a autista na novela passada que fez até a professora no Meu Pedacinho de 

Chão tinha uma coisa que eu acho que era acessível ficava até meio over um pouco então ela tinha 

olhar que era interessante mas a hora que vinha pra fala ficava até um pouco quase beirando o 

retardo e o autista não é necessariamente assim, então eu acho que eles tem uma preocupação 

social com algumas questões por exemplo as novelas da Gloria Perez sempre tem uma questão 

social que retratada seja violência contra a mulher e tal sempre tem a questão da droga sempre 

tem alguma coisa mas acho que talvez falte a pitada da crítica fica meio que aquela coisa de 

estamos conversando sobre isso mas o que a gente faz com isso né eu acho que assim joga para 

as pessoas e façam o quiser mas o problema existe então existem pessoas aidéticas na sociedade 

e o que a gente faz com eles, não sei se a novela traz essa crítica tão talvez ela traga o problema 

mas ela não traga uma proposta de solução. 

PESQUISADOR: você acha que seria o papel da teledramaturgia trazer essa discussão? 

P. F.:  eu acho que pelo menos fazer pensar, eu acho que sim, porque a quantidade de pessoas que 

tem acesso a essa informação  

P. F.:  demais a gente vê coisa de qualidade assim dá até alegria. 

PESQUISADOR: é gostoso né. 

P. F.:  nossa! 

PESQUISADOR: então de tudo isso que a gente viu aí e do que você lembra também como você 

trabalharia as questões históricas com os seus alunos? Você poderia trabalhar a partir disso? 

P. F.:  eu acho que daria pra fazer muitas coisas interessantes ali né, assim como eu sou da área 

de língua eu acho que eu acabaria mexendo com a questão da própria linguagem como um recurso 

de defesa. De que maneira esse personagem através do discurso que ele constrói ele foi não só 

convencendo os outros de que eles eram enganados? E de que maneira o discurso do outro fazia 

com que eles se sentissem inferiorizados? Eu acho que aí tem um material super legal pra gente 

trabalhar com as ferramentas do discurso mesmo assim. Tem muita coisa legal pra trabalhar, a 
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questão do próprio argumento que argumentos davam para essas pessoas para dizer que elas eram 

inferiores? Então a gente vai inferiorizar vocês e pronto! Não, mas você não me deu espaço pra 

falar. Então de que maneira o teu discurso pode criar a tua liberdade ou ser uma prisão, eu acho 

isso muito interessante assim o papel da linguagem nessa construção mesmo porque é através 

dessa linguagem que vai se criando um contexto de opressão ou de liberdade e aí foi muito legal 

ele falou a gente está brigando por isso a 100 e aí você a própria questão do racismo assim a forma 

de falar com as pessoas faz com que elas se sintam inferiorizadas, a questão do discurso foi sendo 

a maneira como o discurso foi se construindo acho que isso daria pra trabalhar muito legal em 

sala de aula assim, daria talvez pra gente colocar esses alunos se colocando nos lugares das 

personagens acho que é uma coisa legal pra gente fazer também se você tivesse ouvido isso como 

é que você responderia? Mas você responderia assim porque você vive hoje em 2014, mas e 

aquele cara lá que recurso ele tinha pra saber que isso se mobilizava. Essa coisa dessa tia Jurema 

que o nome da comunidade essa figura empoderada aí, no 8º ano por exemplo a gente está 

trabalhando com memórias e aí eles entrevistam alguém da família pra com contar alguma coisa 

a gente tem trabalhado com isso que a gente hoje se preocupa muito com as pessoas famosas que 

até você citou de que o personagem histórico não existe ali ele é citado porque as pessoas é que 

construíram a história da gente dizer isso pra eles. Então a gente valoriza o fulano que é um ator 

famoso, a fulana que é uma cantora, mas e os caras da sua família que você hoje tem uma vida 

com você? Tem porque essas pessoas construíram uma história. Então a gente tenta nesse projeto 

resgatar essa história, eu acho que aí daria um trabalho interessante com essas personagens, a 

Isabel não é uma personagem histórica mas ela faz história e como é que a gente realiza isso, 

como é que a gente trabalha com isso assim, acho que isso seria uma coisa bacana. E toda a 

questão do preconceito e do racismo a gente trazer isso pra atualidade, então lá funcionava assim 

no ano em que essas coisas aconteceram, e hoje? 

PESQUISADOR:  dá pra trazer pra cá? 

P. F.:  totalmente, totalmente, eu acho que essa coisa de desocupação de terrenos invadidos né, 

essa questão do problema de moradia que a gente tem na cidade então tem 250 mil prédios lá no 

centro da cidade vazios porque os donos não querem fazer nada com aquilo e a gente tem um 

monte de gente que vive na rua porque não tem onde morar e gostaria de ter o seu teto e aí. Então 

eu tenho lá a minha casinha, eu entrei e fecho a porta e os outros que estão fora que se danem, 

então eu acho que tem um pouco isso de que coletivo é esse que a gente constrói porque eu acho 

que ali tem muito do poder do coletivo aquela comunidade se organizou, a própria questão dos 

marinheiros ali eles como um coletivo se organizaram pra que todos os indivíduos tivessem uma 

situação melhor, até a figura do Zé Maria ele é um indivíduo mas ele não é um indivíduo, ele é o 

grupo, ele está ali como a voz das outras pessoas, e isso é uma coisa que eu trabalho muito com 

os meninos essa questão por conta da pós de jogos cooperativos também de quem somos nós, sou 
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eu aqui dentro ou nós somos um grupo de verdade porque se alguém do grupo não está bem o 

grupo não está inteiro e como é que a gente resolve essa questão? Como é que fica bom pra todo 

mundo? Na hora de tomar uma decisão como é que a gente toma uma decisão que não fira a minha 

individualidade, mas ao mesmo tempo não fira o grupo? Eu acho que aí tem muitas coisas 

relacionadas a isso, o Caniço por interesse individual de uma sedução talvez por uma ascensão 

social ele foi subornado pra criar uma situação complicada e a hora que o Zé bota o pé no pescoço 

dele e fala quem é que tá te mandando fazer isso? Então você feriu o nosso código de grupo 

porque você foi para o interesse individual, acho que dá pra trabalhar isso também ali, acho que 

tem umas coisas interessantes aí. A história de amor da Isabel e do Zé parece que é o grande pano 

de fundo aí mas na verdade não é a história é só um detalhe eu acho que a figura dessas mulheres 

essa coisa da Laura quando ela começa a escrever os textos com o codinome masculino acho que 

daria muito pra trabalhar isso de o que as mulheres hoje tem de direito então se eu saio com uma 

saia curta e o cara passa a mão em mim no metrô e aí tá tudo bem porque eu que sai com uma 

saia curta não foi ele que foi indecente de meter a mão em mim, isso a gente conversa muito aqui, 

então eu sou uma mulher e eu estou com uma blusa hoje com o braço de fora então alguém tem 

direito de segurar no meu braço e de me puxar pra me agarrar, que história é essa, eu acho que 

isso é uma coisa que está muito revelada do papel da mulher, a Isabel além de mulher é negra, a 

Laura é só mulher, e aí as duas se aliam pra falar uma coisa de independentemente de que cor de 

pele a gente tem nós somos mulheres e nós vamos fazer alguma coisa com isso, eu acho que é 

muito bacana e de um jeito muito interessante porque não é assim a mulher quer ser mais do que 

o homem, ela quer ser igual que eu acho que  aí é ruim quando tem umas mulheres que falam ah 

porque a gente tem que ser superior, não porque aí você está sendo machista ao contrário então 

não dá pra ser assim, a história é o que você quer da vida direitos iguais, eu quero andar num 

ônibus com você sem ninguém ficar me cutucando, ou fazendo fiu fiu ou me provocando e eu 

poder usar a roupa que eu quiser afinal de contas os caras não tiram a camisa quando tem calor e 

qual é o problema, as mulheres vão ficar apertando eles não é isso, que história é essa, o cara não 

tira a camisa, não é que a gente vá andar sem camisa se uma mulher faz isso causa um furor né, 

eu acho que tem um monte de questão, tem a questão sexista que dá pra falar, o preconceito de 

onde nasce esse preconceito que eu acho que isso é o legal de investigar com eles não é só criticar 

e dizer as pessoas são preconceituosas, tudo bem, mas de onde nasceu isso, por que é que tem 

essa que eu questionava falando com você da minha bisavó falar do negro, por que será que ela 

como portuguesas ela se vê numa situação de superioridade, por que será que essa raça foi vista 

como inferior sendo que essa raça foi explorada, ou dá pra gente falar de raça? Eu acho que dá 

pra gente falar um monte de coisas aí, é a raça humana não é a raça negra, e como é que a gente 

lida com isso? Como é que a gente pode dizer raça, dá pra gente falar de raça, acho que dá pra 
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gente falar um monte de coisas aí, é a raça humana, não é a raça negra.  Como é que a gente lida 

com isso? 

PESQUISADOR: somos todos humanos. 

P. F.:  não é, então como é que a gente pode dizer raça? Raça da raça negra? Mas não somos da 

raça humana, então o que é o conceito de raça? Acho que tem um monte de conceitos ali 

sociológicos que dá pra gente trabalhar, é que eu na área de línguas tenho que puxar a sardinha 

assim uma produção de texto argumentativo por exemplo um texto de opinião somos uma raça 

ou somos coloridos ou somos uma cor eu acho que tem um monte de temas que dá pra surgir. 

PESQUISADOR: as nuances do lápis cor de pele. 

P. F.:  exatamente, nós somos uma caixa de 36 cores ou somos apenas 2, eu acho que tem umas 

coisas assim que dá muito pra mexer. Aquele discurso do jornalista quando ele fala será que isso 

que estão querendo que vocês pensem? Então assim a gente sair divulgando uma verdade que foi 

dita pelo outro sem buscar a informação, eu acho que o próprio papel da rede social, ali não tinha 

uma rede social, mas a gente tem, matam as pessoas que nem morreram ainda espera um 

pouquinho, na época da eleição o Serra estava morto. 

PESQUISADOR: é verdade. 

P. F.:  e assim gente o cara não morreu por que é que estão querendo que ele morra? Qual é o 

papel disso? O impacto dessa notícia mesmo que não seja verdade e que eu desminta isso daqui 

a pouco. Então eu acho que tem tudo isso que está ali de alguma maneira assim, a própria questão 

das revoltas eu acho que tem uma coisa legal do por que esse povo foi atrás, a própria questão da 

vacina até o hoje a escuta assim eu não vou tomar a vacina da gripe porque eu fico gripado. 

PESQUISADOR: mas não é interessante... 

P. F.:  eu acho muito legal. 

PESQUISADOR: faziam tanta piada com o Oswaldo Cruz e hoje em dia também se fala isso 

sobre a vacina da gripe. 

P. F.:  é porque realmente algumas pessoas ficaram gripadas, mas e aí como é que a gente resolve 

essa questão, é por causa da vacina ou não é, é a imunidade. 

PESQUISADOR: a bem pouco tempo atrás teve a vacina das meninas também de HPV. 

P. F.:  isso.  

PESQUISADOR: teve uma polêmica sobre... 

P. F.:  a primeira dose teve uma grande adesão e aí por conta dos efeitos colaterais que algumas 

meninas tiveram elas não voltaram pra tomar a segunda. 

PESQUISADOR: e tem que ter a segunda e tem que ter a terceira porque se não faz efeito. 

P. F.:  isso é muito bacana porque assim a gente estava conversando ali no começo da nossa 

conversa ah foram 100 anos que se passaram é uma evolução do pensamento mas algumas coisas 

não evoluíram, fica aquela coisa arraigada de aquele “pensamentozinho” miúdo, enfim, a ciência 
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desenvolve um monte de coisas interessantes, mas aí tem uma questão da religião que boicota ah 

mais a fulana não pode tomar tal vacina porque tem a ver com a questão sexual e se ela tomar 

essa vacina então ela está fazendo sexo antes do tempo, e aí a religiosidade impede. Tem um 

monte de coisas que ao mesmo tempo tem uma questão de uma moral forte mas a gente não tem 

uma questão de moralidade dentro dos ambientes por exemplo porque a questão do limite hoje 

em dia é uma questão complicada que a gente vive dentro do ambiente da escola, a criança pode 

tudo, a criança é o reizinho e aí se você como escola dá um limite vem ah mas por que é que o 

meu filho teve um trabalho avaliado com zero porque colou da internet, mas ele fez o trabalho? 

Não mas ele não fez seguindo as regras então como é que ele, tem essa coisa do tem até umas 

charzinhas engraçadas assim 1900 e pouco o boletim o pai tá olhando para o boletim e olhando 

para o filho que notas são essas? aí tá 2012 o pai olha para o boletim e olha para o professor e que 

notas são essas? Então tem muito de quem a gente cobra. 

PESQUISADOR: coitado do professor. 

P. F.:  eu acho que tem muito muita coisa pra gente conversar em relação a isso, não é pra ser um 

extremo de radicalismos e moralidades, mas acho que é uma questão de moral, não é moralismo 

e nem moralista, mas é moralizante nesse sentido de limite e de rigor e não de rigidez, uma das 

minhas questões de prova para o pessoal do 8º ano foi isso qual a diferença entre rigor e rigidez 

eu coloquei um texto da Rosely Sayão falando sobre isso e aí os meninos tiveram muita 

dificuldade de entender ah o que você quis dizer com aquilo, eu falo gente o que é rigoroso e o 

que é rígido? Aí alguns escreveram assim super bacaninha, o rígido é aquilo que tem um formato 

fixo e que não muda, o rigor é quando você impõe alguma coisa, mas você tem uma margem de 

negociação pra conversa, é o imposto mas não é um imposto inflexível, o rígido é. 

PESQUISADOR: é sofisticada essa questão. 

P. F.:  é, foi muito legal, vários deles conseguiram chegar assim, então acho que dá pra conversar 

disso aqui também. 

PESQUISADOR: e você acha que dá pra conversar, um debate, sobre a formação do Brasil atual 

utilizando as discussões exibidas? 

P. F.:   sem dúvida, sem dúvida porque assim eu acho que ali você tem toda uma questão de 

formação de pensamento mesmo porque lógico o tempo vai passando e a gente vai tendo mais 

acesso ao conhecimento  tanto que eu falo da gente ter acesso a isso faz a gente aqui em 2014 

enxergar aquela sociedade de uma outra forma pra chegar nos meninos e dizer olha isso aqui, de 

onde é que você reconhece isso no seu cotidiano? É você achar que porque chegou um negro no 

ponto de ônibus você tem que segurar sua bolsa, tem um monte de gente que faz isso, e na verdade 

quando você piscou passou alguém que você nem viu quem era e se tiver um negro lá no meio 

vão dizer que foi o negro que roubo, então a gente tem isso ainda muito vivo, porque o cara é 

pobre o cara rouba, acho que tem muito isso, muito muito mesmo. A questão da capoeira porque 
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é que a capoeira agora é vista de uma outra forma,? Porque ela chegou na elite então a elite pratica 

capoeira como atividade física, então o negro tem lá o seu braço forte e o seu abdômen de 

tanquinho então eu quero lá como branco ter abdômen de tanquinho então eu vou praticar capoeira 

porque eu vou ficar saradão. 

PESQUISADOR: eu já ouvi gente dizendo que faz uma barriga bonita. 

P. F.:  o que é que tem de contexto histórico atrás da capoeira? Não é uma atividade física 

simplesmente... 

PESQUISADOR: apenas né. 

P. F.:  ela te faz movimentar o físico mas tem todo um outro contexto todo por trás, tem a questão 

da união do grupo de quando forma a roda, o que é a roda da capoeira? O que é que eles estão 

tocando juntos ali? Acho que tem todo um contexto que precisa ser trabalhado nesse sentido e 

acho que é um material muito rico, quando é uma novela cuidada como essa eu acho que é muito 

bem cuidada, eles tiveram uma preocupação de passar uma informação verdadeira vamos dizer 

assim  do ponto de vista histórico  se é que a gente pode dizer que tem uma verdade histórica de 

alguma forma, mas eu acho que ela é fundamentada em fatos ali é um documento histórico essa 

novela, eu vejo ela como um documento histórico, ela traz ali na boca dessas personagens que 

poderia ser qualquer pessoa daquela época, mas foram simbolizadas ali nessas três pessoas nas 

três personagens que eu acho que são importantes que é a Laura, o Zé Maria e a Isabel que em 

princípio a Laura é uma representante da elite ela mesma diz quem estava na casa grande, naquela 

conversa com a Jurema, quem estava na casa grande eram os meus avós e eles construíram um 

tronco para açoitar vocês eu quero entender como é que isso funcionava porque na minha cabeça 

isso é impensável, eu sou uma mulher que não quero ver isso acontecer, e eu não sou uma mulher 

que vai ficar em casa cuidando da casa enquanto o meu marido é um jornalista e escreve porque 

isso porque os dois ali eles quase competem pra publicarem um texto melhor até que ele descobre 

que era ela e ele tem esse choque de mas era você, que a Isabel fala vou te apresentar quem é o 

autor desses artigos e aí quando ele descobre que é ela ele nossa, porque imagina uma mulher 

escrever bem, não, não pode. Eu acho que nesse sentido a gente até que tem uma evolução, mas 

por exemplo quando as pessoas veem uma motorista de ônibus ainda é meio assim, motorista de 

táxi mulher dirigindo ainda tem essas coisas de dona Maria vai lavar louça, quantas vezes eu 

escuto isso no trânsito de tinha que ser mulher, ué por que tinha que ser mulher? Tem alguma 

coisa errada? 

PESQUISADOR: até hoje né? 

P. F.:  sim até hoje. 

PESQUISADOR: tem um estranhamento com alguns lugares em que a mulher está ser uma 

mulher naquele lugar, ainda não está naturalizado. 
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P. F.:  não, por mais que se tenha já evoluído bastante eu acho que não tem ainda essa visão de 

igualdade mesmo, uma mulher chefiar uma equipe de homens imagina por mais que os caras 

digam é tranquilo, é tranquilo nada, no seu escondido eles devem dizer pô sacanagem a mulher 

ganhar mais do que eu, eu acho que tem um monte de coisas assim. E mesmo das próprias 

mulheres eu acho que a gente tem ainda uma cultura, eu vejo pela minha mãe e pela minha avó 

os comentários que elas fazem, ah mas também você viu a fulana foi trabalhar e deixou o filho 

não sei aonde, ué mas por que ela não pode trabalhar, não mas não é isso, agora já falou agora 

não tem mais vamos pensar no que vocês estão falando.  

PESQUISADOR: é o papel né, é um papel que ainda fica enraizado aquilo lá... 

P. F.:  as vezes a minha mãe fala assim quando você casar você vai dar conta de cuidar de uma 

casa? Porque olha tem muita coisa pra fazer. Eu falei se eu não der conta eu tenho marido, ele que 

dê conta também, não vou casar sozinha por que é que eu tenho que dar conta de tudo se ele 

também vai morar na mesma casa? Não mas tem coisa que mulher que faz. O que por exemplo? 

Aí ela é e não conseguiu entendeu, eu falei mãe no seu tempo isso podia ser uma verdade, mas 

não é mais assim, aliás nem no seu tempo era, foi uma verdade que vocês mesmas como mulheres 

aceitaram porque vocês podiam dizer para o marido olha cuidei dos filhos o dia inteiro e agora eu 

vou ficar com o pé em cima da mesa e vai você fazer a comida, vai você ficar com os filhos. Por 

que é que não pode? E a mulher tem que fazer tudo? Quem disse que tem que ser assim? Que eu 

acho que é provocar o questionamento, isso é uma coisa que eu curto muito, acho que uma coisa 

que é bacana no meu trabalho é você provocar os caras pra questionar. 

PESQUISADOR: é por isso que você é professora, que bom. 

P. F.:  eu acho que um dos meus papéis como educadora é isso, é provocar esses meninos, é tirar 

o cara do lugar... 

PESQUISADOR: da zona de conforto. 

P. F.:  é, e não ter uma resposta pronta, eles ficam muito bravos, eles falam mas o que é que é e 

eu falei não sei também, eu também estou procurando uma resposta e eles ficam muito bravos de 

por que é que não tem uma resposta, porque não tem uma resposta você vai ter a sua, eu vou ter 

a minha e ele vai ter a dele porque eu sou fruto de uma história e você também e a sua resposta 

precisa ser confortável pra você porque eu não quero que você saia daqui dizendo ah eu acho isso 

porque foi a Karla quem disse, eu quero que você diga eu cheguei a esse conclusão, isso é o legal, 

isso é aprender, e dá trabalho e sofrimento, mas encanta, porque você descobre que fui eu que 

cheguei nessa conclusão porque eu juntei isso com aquilo e com aquilo que é esse o prazer do 

trabalho acadêmico você vai casando isso que vai casando com aquilo e alguém fala alguma coisa 

e você fala ah mais era isso que eu estava esperando, isso é muito bonito, isso é muito bacana. 

PESQUISADOR: é isso aí e é essa que é a tarefa do professor é instigar o conhecimento através 

das próprias percepções de cada um e do grupo, essa troca de ideias. 
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P. F.:  isso é uma coisa que a gente trabalha muito aqui de que o professor também tem que ser 

um indivíduo perguntador pra si mesmo então assim se eu estiver confortável na minha área de 

atuação a já aprendi língua portuguesa tô formada a 12 anos, 14 quase, tá tudo bem, estou tranquila 

não preciso mais ler nenhum autor novo, a teoria que eu tenho me basta, eu dou aula de gramática 

e gramática não mudou tanto, descobri o acordo ortográfico e já sei que acentos caíram, então não 

preciso fazer mais nada, morri, morri porque eu não consigo acreditar que é isso, eu acho que a 

minha tarefa principalmente a tarefa do professor é não parar de estudar nunca. Os meninos me 

falam as vezes ah e depois que a gente acaba a faculdade e faz uma pós-graduação o que é que a 

gente faz? E eu falo estuda. E eles mas não para de estudar nunca? Eu falo não porque se você 

quiser ser um bom profissional você não para de estudar nunca mais do que isso se você quiser 

ser um bom ser humano, um indivíduo que atua no mundo em que vive, você tem que estudar 

sempre porque aquilo que você acha que é verdade hoje amanhã vai vir alguém que vai desconfiar 

e vai lançar uma teoria nova e se você não ler aquilo pra ter segurança daquilo que você pensa de 

esse teórico disse isso mas eu continuo achando isso por causa daquilo e por causa daquilo porque 

senão você fica pulando que nem uma bolinha de pingue pongue de cada coisa que vem dizer 

aquilo que é melhor não é aquilo que é melhor então você precisa ter segurança daquilo que você 

vai fazer, seja se você escolher sei lá gastronomia você vai seguir uma linha porque tem um cara 

que diz que vai cozinhar massa em 5 minutos e o outro cozinha em 6 porque coloca um negócio 

diferente, você tem que saber qual dos dois você vai seguir e experimentar, eu acho que é por aí, 

eu não paro de estudar eu sou uma xereta mesmo eu gosto muito eu acho que é uma questão que 

o fato de você estudar e se perguntar faz você criar perguntas pra eles porque tiraram do lugar 

você fala putz me perguntaram aquilo que foi tão legal deixa eu ver como eles reagem se eu 

perguntar a mesma coisa, eu voltei das férias em agosto, eu olhei pra eles assim e disse...   

P. F.:  vocês vieram fazer o que aqui? Eu falei porque eu também poderia estar na minha casa 

dormindo e vocês também então o que é que a gente veio fazer aqui? Eu vim porque é o meu 

trabalho não é isso, eu tenho que cumprir e passar o meu crachá lá na maquininha é isso? E vocês 

porque os pais de vocês mandaram porque não querem mais vocês em casa? É pra isso que a gente 

tá aqui? Aí eles a gente sabe que não é isso que você quer ouvir. Eu falei ok então o que vocês 

acham que eu tô querendo perguntar? Ah você quer saber por que é que a gente tá na escola? Eu 

falei é. Eles ah porque a gente quer aprender. Vocês querem ou obrigam vocês a quererem? Aí 

eles não, tem coisas que a gente gosta, aí eles começaram e eu falei: e vocês vem aqui fazer o que 

então? E eles ah perguntas. Legal. E a gente sai daqui com as respostas? E eles ah as vezes a gente 

sai com a resposta mas faz a gente fazer uma pergunta nova e aí quando a gente responde essa a 

gente começa a fazer outra. E eu falei então vocês sabem o que vocês estão fazendo aqui que bom, 

aí a gente pode começar esse mês de agosto tranquilos porque eu sei o que vocês vieram fazer 
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aqui. Que aí no final do ano eles vieram falar ah porque agora a gente vai passar pra uma série 

nova pra fazer um monte de outras perguntas? Cada série tem aí suas medidas todas muito legais. 

PESQUISADOR: você dá aula em quais séries mesmo? 

P. F.:  6º, 7º e 8º nesse ano de 2014, acho que em 2015 talvez eu fique só com 6º e 7º só pela 

quantidade de turmas, e é muito bacana assim a possibilidade de dialogar com eles eu acho que é 

muito legal porque aqui é uma escola em que a gente valoriza muito o que eles têm pra dizer a 

gente trabalha muito com esse discurso assim. 

PESQUISADOR: pois é eu percebi quando eu conversei com a Nair o interesse nesse diálogo, de 

troca, em dinâmica. 

P. F.:  muito, eles têm assembleias do 1º ao 4º ano para eles poderem expor essas coisas que eles 

pensam, a gente hoje vai ter a apresentação de um projeto do 7º ano que chama transformação e 

aí a gente trabalha justamente a passagem da infância pra adolescência porque eles estão nesse 

turbilhão no 7º ano e aí a gente começa falando sobre a morte que a morte é uma perda. a e aí a 

gente usa veia da perda pra falar das mortes em vida e pra falar dessa morte do corpo infantil que 

vai se tornar um adolescente. 

PESQUISADOR: ah sim, essa transformação. 

P. F.:   e os caras meu eles vieram no final agora do processo ai Karla a gente vai pedir pra escola 

pra ter essa aula todo ano até o 9º ano porque a gente pode falar todas as coisas que a gente pensa 

e aí vocês conversaram com a gente. Porque chegou uma hora que eu falei gente o que vocês 

querem saber sobre o que tá acontecendo com vocês? E eles perguntam por que é que hoje eu 

estou bem humorado e amanhã eu não tô mais? Por que eu acho que tudo que a minha fala é um 

saco? E a gente começou a falar sobre essas questões e aí eles apresentam esse trabalho, a gente 

vê uns filmes também e eles tem essa possibilidade de se expressar, eles escreveram contos 

maravilhosos assim de como eu estou me sentindo então foi muito bacana. 

PESQUISADOR: qual foi o filme? 

P. F.:  A Partida, que é um filme japonês sobre a morte, é um cara que ele toca violoncelo numa 

orquestra em Tóquio e a orquestra é dissolvida e ele fica sem trabalho aí ele resolve voltar pra 

aldeia onde ele nasceu e aí a mãe dele está falecida a um pouco de tempo mas ela deixou uma 

casinha lá pra ele morar e aí ele vai procurar um trabalho e ele acha no jornal ajudamos a partir e 

ele acha que é uma agência de turismo e ele vai procurar o trabalho só que na verdade é uma 

agência funerária e eles fazem todo aquele preparo dos corpos que eles chamam de 

acondicionamento, então eles passam maquiagem, limpam o corpo, e lá na aldeia isso é visto 

como um trabalho sujo porque as pessoas que fazem isso mexem nos mortos que história é essa 

e tal e aí começa a rolar um “trelele” por causa disso mas ele se descobre com aquele trabalho, e 

aí tem a relação dele com o pai, enfim. 

PESQUISADOR: que bonito. 
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P. F.:  é muito bonito. 

PESQUISADOR: na verdade os jovens nessa fase também eles querem muito ser ouvidos, porque 

eu acho que tem uma parte deles assim que se acho um pouco injustiçado... 

P. F.:  eles falam que os adultos não cofiam neles. 

PESQUISADOR: é muito imposto... 

P. F.:  eles falaram isso pra mim. 

PESQUISADOR: porque existe um medo dos adultos na conduta e tal. 

P. F.:  eles falaram se a gente fala o que a gente quer eles ficam bravos, se a gente mente eles 

ficam bravos, a gente não sabe o que fazer.  

PESQUISADOR: isso é muito ruim, não saber o que fazer é muito ruim. 

P. F.:  eu falo pra eles o que vocês acham que é melhor? Aí uma menina falou assim eu prefiro 

falar a verdade e levar bronca do mesmo jeito porque mentir não vai adiantar mesmo uma hora 

minha mãe vai descobrir, e aí eles vão negociando como cada um lida. Eles choram copiosamente 

na sala, tanto que eu sempre falo para o professor que vem dar aula depois gente o negócio vai 

ser a aula desse tema quem vai dar aula depois em geral sofre porque eles lembram de coisas a 

avó que morreu e o car ainda não conseguiu ressignificar essa história e aí a gente vai 

conversando. 

PESQUISADOR: e eles conseguem se soltar? 

P. F.:  eles vão dizendo. 

PESQUISADOR: ai que legal. 

P. F.:  é muito bonito de ver assim o que acontece. Tem uma menina dessa sala, ela senta ali 

naquela cadeira, toda vez que a gente vai fazer aula desse tema ela chora porque ela lembra do 

pai que foi morar na França e que a mãe se separou eu lembro do dia ela falava comigo chorando 

eu lembro do dia que a minha mãe falou para o meu pai que não queria mais nada com ele ah 

você sabe, e ela chorava, e eu falo pode chorar fica a vontade. Mas eu falei o que você acha que 

eu posso te ajudar? E ela não precisa fazer nada só me ouve. E é assim que acontece, é muito 

bacana, eu fico lisonjeada porque eles me tomam um pouco como essa figura que vai ouvir sabe, 

como eles comigo no 6º, no 7º e no 8º então eles já sabem deu algum pepino eles me chamam. 

PESQUISADOR: mas isso é muito bom uma professora assim que segue com eles. 

P. F.:  é muito bom, eles me escrevem cartinhas e tal. No 8º ano nós assistimos Sociedade dos 

Poetas Mortos, virava e mexia eu entrava na sala eles subiam nas carteiras, é muito gostoso assim, 

é muito gostoso porque aí vai me dando mais vontade de fazer as coisas ficarem mais legais pra 

eles também, de ir buscando coisas diferentes pra trazer e botar os caras pra pensar, isso é muito 

gostoso. 

PESQUISADOR: é ser professor no Brasil é uma Odisséia, mas eu acho que professor deveria 

ser elogio, quando eu chamo alguém de professor é quando eu elogio, eu acho professor assim 
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um ser maravilhoso eu tenho conversado muito com alguns e cada professor assim tem os 

idealistas, as pessoas todos, todos sem nenhuma exceção com muito amor a profissão, muito amor 

aos alunos... 

P. F.:  eu não me vejo fazendo outra coisa assim eu trabalho em teatro curto mas... 

PESQUISADOR:  eu estive com professores da escola estadual, cansadíssimos, com uma 

realidade as vezes bastante conflitantes, confusa e tal, mas teve uma que falou pra mim assim 

você tem certeza que você quer ser professora? Ela estava no meio do caos, uma turma enorme 

fazendo prova e ela dando bronca e não sei o que, mas depois ela conversou comigo e como as 

crenças e como torce pelos alunos... 

P. F.:  sem dúvida, sem dúvida. 

PESQUISADOR:  aí chegou uma coordenadora mostrando olha fulana passou no fez uma prova 

pra bolsa num colégio particular e passou, aí todo mundo nossa fulana e tal, aí você via que eles 

estavam todos orgulhosíssimos e aí a coordenadora com um papel e apareceu eram 4 alunos do 

7º ano e 2 do 8º que tinham passado com bolsa integral para o colégio particular.  

P. F.:  que bacana. 

PESQUISADOR: e ela ainda me falou a gente tem um aluno que é do ITA, quer dizer sabe um 

orgulho, e aí passava um e falava e ela falava fulano não sei o que, conhecia todo mundo sabe. 

P. F.:  não isso é muito legal, isso é muito bacana. 

PESQUISADOR:  é vibrante. 

P. F.:  é porque você torna a pessoa humana mesmo, você não é um número lá dentro da sala de 

aula, eu acho que a gente já tem tantas situações que a gente vive anônimo aí pela cidade né, as 

vezes eu passo e vejo as pessoas dormindo na rua e penso gente quem será esse cara, que história 

será que ele tem. 

PESQUISADOR:  deve ter muita história. 

P. F.: eu sou muito xereta assim, eu fazia uma academia aqui na Domingos de Moraes, eu sai de 

lá agora, e eu ficava na esteira bem virada pra rua e tinha um cara que ficava sentado do lado de 

um poste escrevendo, era um morado de rua com aquela barba enorme assim, ele escrevia, 

escrevia, escrevia, e eu falava gente que vontade de ler o que esse cara escreve acho que um dia 

eu vou tomar coragem e vou falar posso ler o que você escreve, mas você não sabe como vai 

reagir, as vezes tá num outro nível e consciência, mas é incrível assim ele escrevia 

compulsivamente as vezes dava uma parada e ele ficava olhando para as coisas. 

 

 

 

 

 



284 

 

Anexo – Lista de personagens de Lado a Lado – ficha técnica 

 

Personagens da novela Lado a Lado 

 

 

Zé Maria (Lázaro Ramos): é um dos protagonistas da novela e faz par romântico com 

Isabel (Camila Pitanga).  É um barbeiro bom caráter e um capoeirista corajoso, vê o cortiço 

onde mora ser derrubado em nome do progresso. Como consequência mudou-se para o 

Morro da Providência, uma das primeiras favelas da cidade. É o porta voz dos negros e 

pobres da sua comunidade e os apoia na Revolta da Vacina e, na trama, foi um dos líderes 

da Revolta da Chibata. 

 

 

 

 

 

 

Isabel (Camila Pitanga): Desde os 14 anos, seguindo o exemplo do pai, ela trabalha na 

casa de Madame Besançon (Beatriz Segall) como empregada doméstica. Foi com ela que 

aprendeu boas maneiras e também algumas palavras de francês. Depois de uma grande 

desilusão muda-se para a França onde fica por 6 anos, voltando ao Brasil como uma 

dançarina de sucesso. 

 

 

Chico (Cesar Mello): amigo de Zé Maria, também morador do Morro da Providência, é 

capoeirista e companheiro de Zé Maria nos eventos da Revolta da Vacina e da Chibata.   
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Caniço (Marcello Melo Jr): Amigo de Zé Maria e também morador do morro, mas 

diferente dele, não possui um caráter nobre. Exímio capoeirista usa sua habilidade para 

fins duvidosos e alimenta a má fama da capoeira. 

 

 

Seu Afonso (Milton Gonçalves). Batalhou muito para criar sua filha Isabel com valores 

como honestidade, humildade e dignidade. Ótimo barbeiro, trabalha na conhecida 

Barbearia Lisboeta. 

 

 

Delegado Praxedes (Guilherme Piva): honesto e delegado exemplar, está acima de 

qualquer suspeita. É bastante autoritário, o que muitas vezes o leva a avaliações 

equivocadas sobre os fatos. 
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Dr. Alberto Assunção (Werner Schünemann): O ex-Barão de Boa Vista é também médico 

e representante do governo na campanha da vacinação da varíola.  

 

 

Tia Jurema (Zezeh Barbosa): É praticamente uma segunda mãe para Isabel. Amiga e 

companheira de todos, está sempre pronta para consultar os búzios e dar bons conselhos. 

Reúne em sua casa a comunidade, adora cozinhar, reunir amigos e promover eventos 

como a roda de samba. 

 

Carlos Guerra (Emilio de Melo): O jornalista é dono do jornal de opositor Correio da 

República.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



287 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


