
Universidade Federal Fluminense

Instituto de Ciências Humanas e Filosofia

Bacharelado em Sociologia

As novelas e suas representações sociais: 

Um estudo sociológico sobre o Clone e Avenida Brasil

Nome: Jeaneffer Viana de Souza Almeida

Prof.ª Dr.ª: Elisabete Cruvello

Niterói

2017



Universidade Federal Fluminense

Instituto de Ciências Humanas e Filosofia

Bacharelado em Sociologia

As novelas e suas representações sociais: 

Um estudo sociológico sobre o Clone e Avenida Brasil

Monografia apresentada ao Departamento de Sociologia da
Universidade Federal Fluminense, como requisito para obtenção do

título de bacharel em Sociologia sob orientação da 
Prof.ª Dr.ª Elisabete Cruvello.

Nome: Jeaneffer Viana de Souza Almeida

Prof.ª Dr.ª Elisabete Cruvello

Niterói

2017



Ficha Catalográfica elaborada pela Biblioteca Central do Gragoatá

  

A447   Almeida, Jeaneffer Viana de Souza. 
  As novelas e suas representações sociais: um estudo sociológico sobre o Clone e 
Avenida Brasil / Jeaneffer Viana de Souza Almeida. – 2017.

  42 f. ; il.

                  Orientadora: Elisabete Cruvello.

                  Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Sociologia) – Universidade 
Federal Fluminense, Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, Departamento de 
Sociologia, 2017.

                  Bibliografia: f. xx-40.

     1. Alienação (Psicologia social). 2. Coerção social. 3. Divisão do trabalho.  
4. Estigma (Psicologia social). 5. Representação social.                 I. Cruvello, 
Elisabete. II. Universidade Federal Fluminense. Instituto de Ciências Humanas e 
Filosofia. III. Título.    



Universidade Federal Fluminense
Instituto de Ciências Humanas e Filosofia
Curso de Graduação em Sociologia

As novelas e suas representações sociais: 

Um estudo sociológico sobre o Clone e Avenida Brasil

                                                             Nome: Jeaneffer Viana de Souza Almeida

BANCA EXAMINADORA

..........................................................
Prof. Dr.ª Elisabete Cruvello (Orientador)

Universidade Federal Fluminense

..........................................................
Prof. Dr. Fabio Roberto Alonso

Universidade Federal Fluminense

..........................................................
Prof. Dr. David Soares

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Niterói 

2017 

 



DEDICATÓRIA

Dedico  este  trabalho  ao  meu  esposo  Pablo  Reis

Almeida e aos meus pais Neuza Maria e Elir Miranda

(in memorian).



AGRADECIMENTOS

Agradeço em primeiro lugar a Deus e ao meu Senhor Jesus Cristo por

ter  me  dado  forças  para  eu  chegar  até  aqui.  Obrigada  Senhor,  pela  Tua

fidelidade.

Agradeço aos meus pais por eu ser o que sou hoje. Sei que o meu pai

ficaria muito feliz neste momento, pois sempre foi  o sonho dele em me ver

formada. Sempre me procurou dar um bom estudo e uma boa educação.

Ao  meu  marido  Pablo  Reis  Almeida.  Obrigada  por  confiar  em  mim.

Grandes foram as dificuldades e barreiras,  mas estando ao seu lado, pude

superá-las.

Agradeço também à minha orientadora professora Elisabete Cruvello.

Obrigada por ser tão paciente, prestativa e interessada em me ajudar a fazer

esta monografia.

Aos professores doutores David Soares e Fábio Alonso por aceitarem a

avaliar o meu trabalho.

Agradeço à todos familiares que me apoiaram. Ao meu pastor Francisco

Petrônio e sua esposa missionária Rosilene Rodrigues pelas intercessões. Aos

meus irmãos em Cristo. Sei que não deixaram de orar por mim. Também em

especial  à Pâmella Billé,  Palloma Miranda, Marcella Billé e a minha vizinha

Enair Costa por tomar conta da minha filha para que eu pudesse ir à faculdade.

Enfim, à todos aqueles que me ajudaram, mesmo que indiretamente a

concluir esta etapa da minha vida.



RESUMO

Trata-se  de  uma  pesquisa  qualitativa  sobre  como  as  novelas  espelham  a

realidade a partir de personagens ficcionais criando uma identidade provisória

entre  seus  personagens  e  o  público,  bem  como  elas  contribuem  para  o

processo  de  criação  de  representações  sociais  e  de construção  social  da

realidade.  As questões principais da pesquisa constituem: em que medida a

novela influencia a vida cotidiana das pessoas, criando uma identidade como

seus  personagens?  Como  contribui  para  o  processo  de  criação  de

representações  sociais?  Supõe-se  que  exista  uma  identificação  parcial  e

provisória  dos  indivíduos  com  os  personagens  das  novelas,  a  fim  de  se

manterem integrados ao sistema social. Ademais, por vezes os indivíduos se

espelham e  imitam os  personagens  vividos  nas  novelas  visando  ou  não  o

entorpecimento  crítico  e  reflexivo  do receptor. A metodologia  utilizada foi  a

pesquisa bibliográfica e a análise das novelas “O Clone” (2001) e “Avenida

Brasil” (2012) a partir de autores das Ciências Sociais como Karl Marx, Emile

Durkheim, Goffman, Bourdieu, Peter Berger e Thomas Luckman.

Palavras-chave: alienação,  coerção  social,  divisão  do  trabalho,  estigma,

representação social.
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INTRODUÇÃO

Esta monografia visa discutir o papel das novelas na televisão levando

em consideração seu poder de influenciar práticas e modos de pensar nos

indivíduos  como:  maneira  de  vestir  da  população,  o  emprego  massivo  de

expressões  linguísticas,  contribuindo  no  processo  de  construção  de  uma

identidade social.  Na verdade, a televisão cria representações sociais a partir

da  apresentação  de  vários  tipos  de  entretenimento,  como  shows,  jornais,

programas humorísticos e outros.  Não obstante,  para atender o objetivo da

pesquisa, selecionei duas novelas: “O CLONE” e “AVENIDA BRASIL” da Rede

Globo exibidas em horário nobre, ou seja, das 21 horas, nos anos de 2001 e

2012.

As questões principais da pesquisa realizada dizem respeito:  em que

medida  as  novelas  influenciam a  vida  cotidiana  das  pessoas,  criando  uma

identidade  como  seus  personagens?  Como  contribui  para  o  processo  de

criação de representações sociais? A partir destas questões, o objetivo desta

pesquisa  é  discutir  como  as  novelas  espelham  a  realidade  a  partir  de

personagens ficcionais, configurando-se como um instrumento da construção

social da realidade, uma vez que a imagem e o discurso são carregados de

ideologia.

O estudo é relevante porque busca analisar o processo de recepção das

telenovelas  pelo  público  em  termos  comportamentais,  contribuindo  para  o

esclarecimento a respeito dos significados das novelas em cada contexto social

e  cultural.  Na  sociedade  pós-moderna1 e  através  do  apelo  das  mídias,

percebemos um forte pensamento introduzido nos indivíduos no sentido de se

parecerem com os personagens representados nas novelas em curso. 

A suposição central da pesquisa é que exista uma identificação parcial e

provisória  dos  indivíduos  com  os  personagens  das  novelas,  a  fim  de  se

manterem integrados ao sistema social. Ademais, por vezes os indivíduos se

1 Com o avanço das tecnologias e das artes de um modo geral ocorreram muitas mudanças na
sociedade desde 1950. Uma mudança sistemática nos velhos dogmas foi substituída por um 
novo conceito de cultura e informação. Pós-modernidade, como um conceito sociológico, 
denota o aspecto cultural da sociedade pós-industrial na qual se criou um novo olhar sobre a 
cultura mundial que passou a ser globalizada.
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espelham e  imitam os  personagens  vividos  nas  novelas  visando  ou  não  o

entorpecimento crítico e reflexivo do receptor.  

O homem, como um ser social, tem a necessidade de se relacionar e

precisa viver em grupos e para fazer parte desse sistema procura se adequar

as normas por meio da coerção social exercida direta ou indiretamente nesse

contexto pelas telenovelas visto que as imagens e as mensagens televisivas

tratam  de  assuntos  inerentes  à  sociedade.  A coerção  social  definida  por

Durkheim mantém os indivíduos dentro do padrão aceitável das normas, regras

e  formas  de  pensar  de  uma  sociedade,  ou  seja:  alimenta  e  perpetua  a

consciência coletiva. Quando o indivíduo não se enquadra nos padrões corre o

risco de ser excluído ou de pelo menos sentir-se como tal.

O tema da pesquisa selecionado foi de fácil acesso, uma vez que trata

de  questões  relacionadas  aos  conceitos  de  alienação,  de  coerção  social,

divisão  do  trabalho,  estigma,  representação  social.  Tais  conceitos  são

debatidos no campo das Ciências Sociais, por distintos enfoques e analistas

como Karl  Marx,  Émile  Durkheim,  Erving  Goffman,  Peter  Berger e  Thomas

Luckman.  Estes  conceitos  foram  estudados  durante  o  Bacharelado  em

Sociologia,  sendo  facilmente   encontrados  em  trabalhos  e  em  pesquisa

atinentes ao tema desta monografia realizada. Além disso, foram analisados

três trabalhos monográficos e um artigo contribuindo para o desenvolvimento e

aprofundamento desta. 

A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, consultando sites2,

trabalhos  acadêmicos3 e  analistas  das  Ciências  Sociais  como  Karl  Marx,

Durkheim, Goffman, Berger, Bourdieu. A contribuição teórica desses analistas

permitiu  selecionar  os  seguintes  conceitos:  alienação de Karl  Marx;  relação

2 www.brasilescola.uol.com.br/sociologia/durkheimfatosocialwww.wikipedia.org/avenidabrasil
www.bbc.com/portuguese/noticias/2012/avenidabrasil 
www.caras.uol.com.br
www.televisao.uol.com.br

3 São estas: O Corpo na Sociedade Pós-Moderna, de Aline dos Santos Figueira, Bacharel em
Ciências  Sociais  na  UFF  em  2008;  A  Influência  da  telenovela  no  comportamento  do
telespectador, de Luane Pereira Mattos, UniCeub em 2008; “Telenovela e modo de vestir-se da
população: há influência?”, de Carolina Mayeta Guedes, Uniceub – Faculdade de Tecnologia e
Ciências  Aplicadas  –  FATECS,  2010;  “Telenovelas:  papéis  sociais,  identidade  cultural  e
socialização”, de Marcia Gomes M.; UFMS em 2003.

http://www.brasilescola.uol.com.br/sociologia/durkheimfatosocial
http://www.televisao.uol.com.br/
http://www.caras.uol.com.br/
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2012/avenidabrasil
http://www.wikipedia.org/avenidabrasil
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indivíduo  x  sociedade  (coerção  social)  e   papel  da  divisão do trabalho em

Durkheim; estigma de Goffman; representação social e comunicação interativa

segundo Peter Berger e Thomas Luckman; papel  da televisão de Bourdieu.

Cabe dizer  que a  opção  pela  pesquisa  bibliográfica  ocorreu  em função  da

disponibilidade das fontes, bem como sua acessibilidade em razão do tempo

destinado para pesquisa. 

A presente monografia encontra-se estruturada em quatro capítulos. O

primeiro é a introdução, contendo a apresentação das questões nucleares, do

objetivo  do  trabalho,  de  sua  justificativa,  sua  hipótese  e  a  dellimitação  do

referencial teórico adotado. O segundo capítulo trata do papel sociológico das

novelas, sua trajetória e sua relação com a indústria cultural. O terceiro capítulo

discute  os  significados  e  representações  sociais  de  “O  Clone”  e  “Avenida

Brasil”, enfocando o impacto dessas novelas no contexto brasileiro. Por fim, as

considerações finais sintetizam os achados da pesquisa realizada.
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PRIMEIRO CAPÍTULO – PAPEL SOCIOLÓGICO DAS NOVELAS

As novelas como um produto de entretenimento,  veiculando diversas

visões e percepções acerca do mundo cotidiano, o que faz o público identificar-

se com a forma de viver dos personagens. Segundo analistas do campo da

Comunicação  Social,  a novela  como  um  gênero  de  teledramaturgia  é

constituída por três núcleos dramáticos, divididos em classe sociais: alta, média

e  baixa.  A história  é  constituída  de  acordo  com  a  aceitação  ou  não  dos

telespectadores, podendo influenciar nos hábitos, costumes e até na linguagem

da população. Neste sentido, este capítulo procura discutir o papel sociológico

das novelas. 

Com a expansão da indústria  cultural,  percebe-se um forte  apelo  na

formação  ideológica  criando  culturalmente  valores  que  são  construídos

socialmente.  Ao  serem  produzidas  por  meio  dos  recursos  tecnológicos,  as

novelas  possibilitam  uma  maior  proximidade  da  realidade  por  meio  dos

personagens,  com  o  objetivo  de  transmitir  aspirações  e  assim  estimular

continuamente  ao  consumo.  As  tramas  atingem  ao  público  criando

necessidades através de apelos que fazem do produto/serviço algo necessário

para  a  felicidade individual.  Por  exemplo,  em países orientais  seus valores

morais,  étnicos,  culturais  são  preservados.  No  entanto,  na  sociedade  pós-

moderna ocorre uma fragmentação desses valores, retratados na televisão, em

específico na trama das novelas. Como fruto do avanço tecnológico, A televisão

utiliza dos recursos transpostos na imagem e no discurso para atrair o público e

assim fazê-lo produto da cultura de massa.

É  importante  lembrar  que  este  meio  de  comunicação  está  presente

diariamente na vida de muitas pessoas, exercendo um papel fundamental para

a reconstrução social. Em uma sociedade cada vez mais capitalista e com a

invenção de tantos recursos visuais, o homem se tornou um ser de aparências,

no qual a visibilidade dá ao indivíduo o certificado de que o mesmo existe. E

como colaboradora da manutenção do sistema capitalista, a mídia por meio de

seus paradigmas, possibilita que o homem seja visto e se reconheça em outros

e pelo outro, fazendo com que o homem deixe de ser meramente um anônimo,

ou, um ser invisível. 
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Através de seus paradigmas impostos na vida social, a televisão como

um meio de comunicação presente diariamente na vida de muitas pessoas,

exerce  um  papel  fundamental  na  formação  e  nas  atitudes  da  sociedade,

condicionando as percepções e representações sociais da pessoa. 

1.1. Contribuição das Ciências Sociais

Segundo Allan Johnson, “ideologia é um conjunto de crenças, valores e

atitudes culturais que servem de base e, por isso, justificam até certo ponto e

tornam legítimos  o  status  quo  ou  movimento  para  mudá-lo”.  (1997,  p.126)

Nesta monografia, a concepção de ideologia foi  desenvolvida por Karl  Marx

(1918-1883)4 no sentido de que a fixação da ideologia na sociedade se deu no

momento em que houve a divisão social e exploração do trabalho. 

Ideologia significa  um conjunto de ideias,  pensamentos, doutrinas ou

visões de mundo de um indivíduo ou de determinado grupo, orientados para

suas  ações  sociais  e  políticas,  congregando  lógicas  voltadas  para  a

identificação social.  Ademais,  apresenta  uma função apaziguadora  entre  as

classes sociais a fim de evitar o conflito entre os dominadores e os dominados.

A ideologia pode ser considerada uma forma de consciência que age por meio

de convencimento; persuasão ilusória e enganadora que se baseia na criação

de conceitos e preconceitos  como instrumentos de hegemonia,  alienando a

consciência humana. 

Neste  sentido,  a  ideologia  se  articula  ao  conceito  de  alienação  para

Marx.  Alienação  vem  do  Latim  “alienatione”,  que  significa  “de  fora”,

“pertencente a outro”.  É estar fora dos acontecimentos sociais. A alienação é

um  processo  de  exteriorização  de  uma  essência  humana  e  do  não-

reconhecimento desta atividade enquanto tal. 

A ordem  de  exploração  e  de  desigualdade  vigentes  foi  imposta  aos

homens,  pois  a  realidade  é  ocultada  pelos  dominantes,  e  as  ideias  e

pensamentos destes são tornados legítimos e universais. E nesse processo de

divisão, o homem se encontrava excluído do direito de usufruir dos bens que

produzia. 

4 Filósofo, sociólogo, jornalista e revolucionário socialista. Nascido na Prússia, é normalmente 
citado, como um dos três principais arquitetos da ciência social moderna. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia_social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Socialismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jornalista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%B3logo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
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Para Marx, essas relações de classes são alienantes, pois em posição

de troca desigual, o trabalhador assalariado encontra-se diante do capitalista

(empregador) na qual este dominava a produção e o trabalhador. O trabalhador

vê com  naturalidade  essa  imposição  e  não  observa  que  os  padrões  são

conceitos  construídos  socialmente.  A  alienação  na  sociologia  de  Marx  é

descrita como um momento onde os homens se perdem, além de perder a

conexão com seu trabalho no mundo capitalista, ou seja: o homem perde o

controle sobre ele e entra num processo que conduz à sociedade para uma

ordem social alienada. Assim também, ideologia é definida por Marx na obra de

Marilena Chauí5:  

Segundo ele, a ideologia é o processo através do qual as ideias
da classe dominante se tornam ideias dominantes em todas as
classes sociais e é difícil ser destruída por ocultar a dominação
real.  Sua  função  é  fazer  as  pessoas  acreditarem  que  suas
vidas são o que são por ações de certas entidades (natureza,
sociedade e Estado) que existem por si a às quais é legítimo
que  se  submetem.  Ela  afasta  o  indivíduo  da  noção  de
participação  e  de  ser  um  agente  social  que  constrói  sua
história, alienando o indivíduo com relação à participação dele
e dos outros indivíduos nos processos sociais. (Figueira, 2008,
p. 13). 

Marilena Chauí explica em seu livro que o papel da ideologia é “fazer

com que os homens creiam que essas ideias são autônomas (não depende de

ninguém)  e  que  representam  realidades  autônomas  (não  foram  feitas  por

ninguém)”. (Chauí, 1992, p. 87-88, apud Figueira, 2008, p. 13).

O início deste capítulo apresenta a ideia de que as novelas possibilitam

uma maior proximidade da realidade cotidiana retratando e criando por meio

dos  personagens,  necessidades  através  de  apelos  que  fazem  do

produto/serviço  algo  necessário  para  a  felicidade  individual  com  o  objetivo

transmitir  aspirações  e  estimular  o  consumo.  Em  “A  Soc iedade  de

Consumo”  de  Jean  Baudrillard  é  possível  encontrar  uma  abordagem

acerca da lógica social  do  consumo e a associação a felicidade através do

mesmo. Baudrillard denomina essa lógica como “a propensão natural para a

felicidade”.  Segundo  ele,  felicidade  –  ou  busca  dela  -  é  o  que  gera  a

sociedade  de  consumo.  A  força  e  insistência  pela  busca  desta

5 CHAUÍ, Marilena de Souza. “O que é ideologia?”. Editora brasiliense; Rio de Janeiro,1981.
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felicidade  não  é  algo  que  podemos  chamar  de  natural  ou  instintivo.

Para  ele,  a  felicidade  apresentada  hoje,  deriva  de  fatores  externos,  da

evo lução  da  soc iedade  moderna ,  a  soc iedade  de  consumo  em

sua  forma mais crua e sádica. 

Desse  modo,  as  novelas  permitem um  espaço-tempo  de  lazer  e  de

prazer  para  seus  expectadores,  atingindo  várias  camadas  sociais.  Ao  lado

disso, por vezes, serve até certo ponto para maquiar os problemas diários da

população ou colocando temas de agenda relevantes.  Como estratégia para

manter  o  sistema de  controle  social  nos conteúdos  veiculados  pela  mídia,

principalmente na televisão,  as novelas podem engendrar  o entorpecimento

crítico e reflexivo do receptor, como também, podem configurar-se como uma

estratégia  para  gerar  novas  posições críticas  acerca  dos temas de agenda

veiculados. 

Na sociedade pós-moderna, uma novela bem aceita pelo público exerce

um  impacto  na  mídia,  pois  esta  funciona  como  um  canal  de  afirmação  e

divulgação dessa formação ideológica através das propagandas, dos artistas,

das imagens. Com o seu poder simbólico na sociedade, ela não é só um meio

de  comunicação,  mas  também  formadora  de  opinião,  vendedora  de  ideias

facilmente compradas pelo telespectador. 

Desse  modo,  as  novelas  espelham  situações  e  personagens  da

realidade  cotidiana  para  que  as  pessoas  se  identifiquem,  pois  convidam  a

dramatização posada em cena com imagens, produzindo assim, uma mescla

do  real  e  da  ficção.  As  novelas  fazem uma construção  social da  realidade

capaz  de  exercer  efeitos  sociais  de  mobilização  sobre  acontecimentos  ou

grupos. Assim, por busca de audiência, as novelas adaptaram-se ao perfil de

quem assiste seguindo um padrão feito para a grande massa, preocupando-se

com o que teoricamente seria a preocupação do seu telespectador. 

As novelas tornam-se um instrumento de criação de realidade, ou seja,

caminham  cada  vez  mais  rumo  a  universos  em  que  o  mundo  social  é

representado pela novela. Sendo assim, a visão cotidiana transpassada pela

imagem e discurso das novelas, refletem uma realidade vivida no mundo social

a  ponto  das  pessoas  se  identificarem  com  situações  e  personagens  das

tramas.
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Pelo  fato  da  telenovela  influenciar  o  cotidiano  do  telespectador,

transmitindo  aspirações  mais  escondidas  das  pessoas  por  meio  dos

personagens, é possível viver alguns sonhos que não se materializariam na

vida real. A plateia vendo a possibilidade de realizar esse sonho se projeta em

um determinado personagem da história, comparando-se com ele em situações

parecidas  ou  que  deseja  viver.  Neste  sentido,  a  telenovela  alimenta  o

imaginário  social,  compartilhando  valores  e  atitudes  que  podem  ser

internalizados  ou  não.  O  entretenimento  oferecido  pela  mídia  reproduz  um

cotidiano espetacular, de forma a produzir uma identificação entre o espectador

e as representações sociais e ideológicas. 

Esse fato explica o motivo pelo qual os personagens se tornam ídolos,

modelos de conduta, fazendo com que homens e mulheres almejem copiar sua

forma  de  ser  nas  mais  diversas  situações.  O  processo  de  recepção  das

telenovelas  pelo  público  em  termos  comportamentais  contribui  para  o

esclarecimento do poder persuasivo caracterizado por um personagem e sua

empatia  com  o  público  desejado,  bem  como  a  relação  entre  indivíduo  e

sociedade.

Emile  Durkheim  (1858/1917)  estuda  a  relação  entre  indivíduo  e

sociedade no contexto da modernidade consequência da Revolução Industrial.

Para  ele,  o  indivíduo é  produto  da sociedade e  o  objetivo  da Sociologia  é

explicar o fato social, ou seja, toda maneira de agir fixa ou não, que exerce

coerção  sobre  o  indivíduo,  sendo  esta  “coisa”  independente  e  exterior  ao

indivíduo  e  estabelecida  em  toda  a  sociedade.  Para  Durkheim,  as

características do fato social são:

1. Coercitividade: característica relacionada ao poder, ou, à força,

com a qual os padrões culturais de uma sociedade se impõem

aos  indivíduos  que  a  integram,  obrigando  esses  indivíduos  a

cumpri-los.
2. Exterioridade:  relaciona-se ao fato  de  esses padrões culturais

serem  exteriores  ao  indivíduo  e  independentes  de  sua

consciência.
3. Generalidade:  os fatos sociais são coletivos, ou seja, eles não

existem para um único indivíduo, mas para todo um grupo, ou

sociedade.
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Todos os fenômenos na sociedade apresentam algum interesse social,

pois  todo  indivíduo  come,  bebe,  dorme,  raciocina  e  a  sociedade  tem todo

interesse em que essas funções se exerçam regularmente. No entanto, só há

fato social quando existe uma organização definida. Assim, toda maneira de

exercer sobre o indivíduo possui uma coerção exterior. Do mesmo modo como

as pessoas agem e também a maneira de ser se impõem aos indivíduos, logo,

é a sociedade que explica o indivíduo.

Simultaneamente,  a  consciência  política,  jurídica  e  moral  é  uma

consciência religiosa, postulando-se o domínio da religião e pouco a pouco se

declarou  que  todas  as  relações  dominantes  são  relações  religiosas  e  todo

problema ficou reduzido aos dogmas e a fé nos dogmas. Logo, os fatos sociais

podem  ser  classificados  como  regras  jurídicas,  morais,  dogmas  religiosos,

sistemas financeiros, maneira de agir, costumes, etc., enfim, todo um conjunto

de “coisas” que são capazes de condicionar ou até determinar suas ações,

sendo esta “coisa” dotada de existência própria. 

Na  teoria  durkheimiana,  o  homem  está  ligado  à  sociedade  por

categorias, que são elementos essenciais da vida humana. As categorias não

só são inseparáveis do pensamento humano e são produtos do pensamento

coletivo como também servem para estruturar o nosso pensamento, pois como

um ser dual, ele é dotado de duas consciências: a consciência coletiva e a

consciência  individual.  Ao  fazer  a  junção  destas  duas  se  torna  mais  fácil

compreender a formação das categorias. Ao analisar essa relação de indivíduo

x sociedade,  entende-se que o  ser  humano ao nascer  é  introduzido  numa

realidade da vida cotidiana pré-estabelecida, e por vias de comunicação é que

se predomina uma corrente de opinião, uma pressão coletiva que impõe os

indivíduos determinando o hábito de viver uns com os outros. 

Em “A Construção Social da Realidade”, Berger e Luckmann definem o

conceito de realidade que é a qualidade pertencente às interações sociais e ao

conhecimento dessa realidade, produzido pelos indivíduos nas suas interações

do dia a dia. Desse modo, o conhecimento não está nem no sujeito nem no

objeto,  mas nas interações entre  eles  e  como aspecto  fundamental  para  a

comunicação, para essa interação entre os grupos é a linguagem. Berger e

Luckmann partem do suposto que o senso comum invade a realidade da vida
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cotidiana e que esta não pode ser vista do mesmo modo para o pesquisador e

o homem comum, apesar das múltiplas realidades.

Ao  serem  observadas  na  realidade,  as  representações  sociais  são

naturais em múltiplas ocasiões, pois circulam nos discursos, nas palavras e nas

imagens  televisivas.  Neste  sentido,  influenciam  o  telespectador  nas  suas

atitudes de acordo com a credibilidade, atratividade física, simpatia e relevância

dos atores que representam os papéis. A mensagem é o que se deseja passar

para o receptor e pode ter apelo emocional, racional, sexual, humorístico ou

medo.

A  realidade  é  a  qualidade  pertencente  às  interações  sociais  e  o

conhecimento  dessa  realidade  é  produzido  pelos  indivíduos  nas  suas

interações  do  dia  a  dia.  Por  isso,  a  ideia  de  representação  do  eu  é  a

transmissão de impressões para o outro nas situações sociais.

Como uma característica da vida cotidiana, a intersubjetividade é um

elemento fundamental  da realidade e através da interação face a face que

conhecemos  o  subjetivo  do  outro.  A subjetividade  é  um  aspecto  de  cada

indivíduo e que não pode ser compreendido isoladamente. E para constituir

essa  subjetividade,  o  sujeito  passa  por  um  processo  de  compreensão  da

sociedade, onde é influenciado pela cultura existente nela.

Na perspectiva de Berger e Luckmann, as representações sociais são

maneiras que nos guiam para uma convivência em sociedade, ajustando-se a

diferentes  aspectos  da  realidade  diária.  Criam-se  as  representações  para

dominar as mais diversas situações.  Essa interação e comunicação com os

outros que distingue a realidade cotidiana dos outros. 

Para  ressaltar  os  conceitos  descritos  acima,  Erving  Goffman em sua

obra  “A representação  do  eu  na  vida  cotidiana”  utiliza  como  referencial  o

interacionismo simbólico, ou seja, as interações estão baseadas em símbolos.

O homem é visto como produto da linguagem e de suas relações. Através da

linguagem que o homem desenvolve a humanidade do humano. Sua luta é

contra o processo de estigmatização que trata acerca da ressignificação da

prática dialógica. Além disso, Goffman tece considerações sobre a complexa

dialética existente na relação eu e outro. Para ele, a representação do estigma

(o  reconhecimento  de  si  próprio  carece  do  reconhecimento  do  outro),  se

encontra  dirigido  para  os  contatos  face  a  face,  cuja  tese  central  carrega
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implicitamente a ideia de que as pessoas, por intermédio de suas interações,

teatralizam as relações experimentadas no cotidiano.

Desse modo, Goffman qualifica as diferentes posições que as pessoas

ocupam no âmbito de uma interação. Existem aquelas pessoas que executam

as atividades e aquelas  que observam.  Explica  que pelo  fato  das pessoas

saberem que há alguém observando, já condiciona, já influencia a ação. Assim

Goffman está colocando uma linguagem metafórica, uma ideia teatral onde as

pessoas estão num palco,  que têm a consciência que estão representando

determinados papéis para uma plateia (observadores). 

1.2.Trajetória das telenovelas e sua relação com a indústria cultural

As novelas surgiram nas rádios durante os anos de 1940 e 1950, tendo

seus momentos de glória,  entrando em decadência gradativa até acabarem

totalmente em 1970 no formato da rádio. Vale dizer que a chegada da TV no

Brasil em 1950, pelo empresário e jornalista, Assis Chateaubriand, através da

emissora Tupi, foi exibida a 1ª telenovela brasileira, “Sua Vida me Pertence”, do

autor, diretor e ator Walter Forster, possibilitando paulatinamente a substituição

da novela da rádio pela novela da TV. 

Este  fato  é  uma  decorrência  de  uma  sociedade  pós-moderna  que

emprega a TV com o crescimento desse meio de comunicação. Do ano 2000

até os dias de hoje, a telenovela tem se destacado por colocar em discussão

temas polêmicos, causar comoção nacional, abordar temas do cotidiano, além

da inserção de merchandising comercial.

Ao passar  por  um processo de evolução tecnológica,  identifica-se na

sociedade  uma  divisão  do  trabalho  não  só  no  processo  econômico,  mas

também  nas  organizações,  como  nas  funções  artísticas,  administrativas  e

políticas. Essa evolução que está sendo provocada pela diferenciação social

organiza assim a sociedade em dois tipos solidariedade: mecânica e orgânica. 

Durkheim  defende  que  a  divisão  do  trabalho  gera  um  tipo  de

solidariedade denominada de orgânica a partir  da  diferenciação dos papéis

sociais que se complementam e dependem uns dos outros. Em uma sociedade

moderna,  a  solidariedade  orgânica  é  decorrente  da  alta  e  forte  divisão  do

trabalho. A divisão das tarefas identifica a configuração de um novo método de

trabalho que ativa a solidariedade social, levando as pessoas a interagirem-se

entre si e dependerem uma das outras. Entende-se que a verdadeira função da
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divisão do trabalho social possui como fator principal produzir laços de cunho

moral, ou seja: solidariedade entre os indivíduos na sociedade moderna. Deste

modo,  para  Durkheim a  divisão de tarefas  passa a  ser  fonte  de relação e

interação social e não fonte de alienação como concebeu Marx.

 Assim também, Durkheim ressalta as características da solidariedade

mecânica vigente em uma sociedade primitiva. Essa forma de solidariedade é

um mecanismo de interação  dos indivíduos nos  grupos ou  nas instituições

sociais, com baixa divisão do trabalho social. Os indivíduos vivem em comum

porque  partilham  da  consciência  coletiva,  assemelhando-se  pelos  mesmos

gostos, sentimentos e valores religiosos. Reconhecem nos objetos as mesmas

representações  do  sagrado,  assim  a  semelhanças  é  enfim  o  ponto  de

fundamentação.  Assim,  a organização social  da sociedade de solidariedade

mecânica é uma sociedade segmentada, existindo pouquíssimo espaço para

mudanças, uma vez que os grupos vivem isolados e fechados.

Um  dos  aspectos  que  influencia  as  atitudes  do  consumidor  é  a

comunicação interativa isto é: o intercâmbio e as mudanças velozes que se

configuram na sociedade pós-moderna. Esta comunicação interativa entre o

artista e os espectadores influencia as atitudes deles conforme a credibilidade,

atratividade física, simpatia e relevância que a personagem ganha na narrativa

da novela. A mensagem é o que se deseja passar para o receptor e podem ter

apelo emocional, racional, sexual, humorístico ou apelo ao medo. 

A indústria cultural (chamada anteriormente de “cultura de massas”) é

fruto  da  sociedade  industrializada,  de  tipo  capitalista  liberal,  cuja  produção

volta-se  para  o  consumo das massas com um produto  pré-estabelecido.  O

termo Indústria  Cultural (em alemão Kulturindustrie)  foi  criado

pelos filósofos e sociólogos alemães Theodor  Adorno (1903-1969)  e   Max

Horkheimer (1895-1973),  a  fim  de  designar  a  situação  da arte na

sociedade capitalista industrial uma vez que esta  idealiza produtos adaptados

ao consumo das massas, assim como também pode determinar esse consumo

trabalhando sobre o estado de consciência e inconsciência das pessoas.

Diante desse fato, o consumidor ao ver, por exemplo, o produto em uma

atriz ou ator famoso em um anúncio de revista, imagina a vida daquele ator ou

atriz como sendo perfeita e passa a desejar o produto, acreditando que assim

se aproximará daquela vida que sonha para si. 
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As  novelas,  em  suas  representações  sociais,  servem  não  só  como

meios de enredar o público no imaginário social, como também aproximam o

consumidor dos produtos variados, estimulando o seu imaginário, incitando-os

ao consumo influenciando na vida  cotidiana das pessoas,  criando estilos  e

consolidando  tendências.  Quando  se  estuda  a  trajetória  da  telenovela

brasileira, entende-se que a telenovela brasileira conseguiu ter vida própria, ter

suas próprias características e maneiras de encantar o público.

Assim, um produto apresentado por um ator revelação do momento, por

exemplo,  pode,  portanto,  persuadir  o  consumidor  a  comprá-lo.  Através  da

publicidade, o produto é apresentado ao consumidor com suas características

mais acentuadas e evidentes. O consumidor então fantasia aquela situação

procurando imaginar quais benefícios aquele produto traria à sua vida.

O consumo é uma das formas de nos constituirmos como sujeitos, de

nos igualarmos ou nos diferenciarmos do outro, pois o que se passa na mídia

atende  por  vezes  as  necessidades  do  público.  Uma  das  principais

características  da  sociedade  pós  moderna  em  que  nos  encontramos,  é  a

necessidade do “ter” ou do “possuir”. É o que impulsiona para uma questão de

sobrevivência,  não como ser  humano, mas para sobrevivência de um dado

grupo  e/ou  sociedade.  As  pessoas  consomem  para  alcançar  objetivos  nas

relações  interpessoais,  para  se  estabelecerem  socialmente  e  assim  se

destacarem dos outros. 
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SEGUNDO CAPÍTULO – AS REPRESENTAÇÕES DE 

O CLONE E AVENIDA BRASIL

Esta  pesquisa  visa  discutir  sociologicamente  o papel  das novelas  “O

Clone”  e  “Avenida  Brasil”,  voltando-se  para  refletir  sobre  duas  questões

centrais:  como  as  novelas  espelham  a  realidade  a  partir  de  personagens

ficcionais e como contribuem para o processo de criação de representações

sociais. Neste capítulo, duas novelas O Clone e Avenida Brasil são analisadas,

enfocando  como  estas  produziram  representações  sociais  em  um  dado

contexto  social.  Nessa  pesquisa,  a  novela  O  Clone  enfatiza  os  tipos  de

solidariedade social, ilustrados por Durkheim. A novela Avenida Brasil impacta

o país pela sua representação com os valores da classe média brasileira.

As novelas como forma de ficção, reconstroem e produzem significados

oferecendo uma perspectiva singular sobre determinada realidade, contribuindo

para sua apropriação e reflexão crítica. Não se pode ignorar que ao assistirem

as novelas, as pessoas veem suas realidades projetadas nestas produções.

Estas  produções  que  se  encontram  dentro  do  contexto  social,  carregam

consigo valores e passam também estes valores aos indivíduos. E enquanto os

espectadores  assistem  se  identificam  com  as  situações  vividas  pelas

personagens, sentindo que o mundo das novelas poderia ser parecido com o

contexto  da  realidade.  Assim,  como  instrumentos  de  cultura,  informação,

entretenimento ou de manipulação e propagação de ideologias, as novelas são

instrumentos  por  um lado  de  embotamento  e  por  outro,  de  identificação  e

fruição. 
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2.1.O Clone: representações acerca das formas de solidariedade

O  Clone foi  uma telenovela brasileira produzida  e  exibida  entre 1  de

outubro de 2001 e 14 de junho de 2002,  em 221 capítulos, substituindo Porto

dos Milagres e sendo substituída por Esperança. Escrita por Glória Perez, com

direção  de Teresa  Lampreia e Marcelo  Travesso,  direção  geral  de Jayme

Monjardim, Mário Márcio Bandarra e Marcos Schechtman e direção de núcleo

de  Monjardim foi  eleita  pelo  jornal  espanhol 20  minutos como  a  melhor

telenovela  brasileira,  e  uma  das  cinquenta  melhores  de  todos  os  tempos

pelo Portal  Terra.  Contou  com  as  participações  de Murilo  Benício, Juca  de

Oliveira, Adriana  Lessa, Reginaldo  Faria, Vera  Fischer, Neuza  Borges, Nívea

Maria e Giovanna Antonelli.

“O  Clone”,  apesar  de  ter  sido  estreada  pouco  depois  dos  atentados

terroristas de 2001, foi aceito pelo público com muito sucesso. Essa novela foi

exportada para 91 países, além de ter sido produzida uma versão hispânica

pela  Telemundo com  atores  de  diversos  países  da  América  Latina,  com

gravações que ocorreram na Colômbia e nos Estados Unidos.  Recebeu os

mais  importantes  prêmios,  tais  como:  INTE  de  melhor  autor  e,  prêmios

concedidos pelo DEA e pelo do FBI (Federal Bureau of Investigation -“Agência

Federal  de  Investigação”), em  razão  da  campanha  pelos  dependentes

químicos.  Segundo Geraldo  Casé,  diretor  artístico  da  área  internacional  da

Rede Globo, muitos bebês norte-americanos nascidos em 2002 ganharam o

nome de Jade, e academias de Portugal passaram a oferecer aulas de dança

do  ventre.  O  tema  da  clonagem  humana  ganhou  as  primeiras  páginas  de

jornais de todo o mundo quando o médico italiano Severino Antinori anunciou,

em novembro de 2001 – exatamente um mês após a estreia da novela – que

faria o primeiro clone humano.  

Resumidamente,  a  história  do  Clone  começa em dezembro  de 1983.

Leônidas  Ferraz  (Reginaldo  Faria)  é  um  empresário  viúvo  com  uma  vida

resumida aos seus negócios, não tendo muito tempo para a sua vida pessoal.

Leônidas  é  pai  de  gêmeos  idênticos:  Diogo  Ferraz  e  Lucas  Ferraz,

interpretados por Murilo Benício. Os dois têm personalidades completamente

diferentes. Diogo é um rapaz alegre e boa-praça, o preferido de Leônidas para
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sucedê-lo em seus negócios. Lucas é um rapaz romântico e galanteador, que

aproveita a vida sem compromissos profissionais. 

A bela  e romântica  muçulmana marroquina de 18 anos Jade Rachid

(Giovanna  Antonelli),  vive  no Rio  de  Janeiro com a  sua  mãe Sálua  Rachid

(Walderez de Barros). Após o falecimento de Sálua no Brasil, Jade volta para a

cidade marroquina de Fez para viver na casa de seu tio paterno Ali  El  Adib

(Stênio Garcia), que também cuida de sua outra sobrinha Latiffa Rachid (Letícia

Sabatella). Ali busca encontrar bons maridos para as sobrinhas. Ele deixa Jade

e Latiffa sob os cuidados da governanta Zoraide (Jandira Martini), que ama as

meninas  como  se  fossem  suas  próprias  filhas.  Zoraide  inclusive  se  torna

cúmplice de todas as loucuras de amor de Jade, já que a própria Zoraide nunca

conseguiu casar. 

Ao estudar esse objeto, foi possível identificar na trama da novela, dois

tipos  de  sociedade  expostos  por  Durkheim:  solidariedade  mecânica  e

solidariedade orgânica. Na trama que envolve os personagens muçulmanos, os

personagens representam o país do Marrocos que é um país de grupos multi-

étnicos com uma rica cultura e civilização.  Refere-se à esfera religiosa que é

imanente  do  ser  humano  e  que  está  presente  em  todo  comportamento

humano.  Nesse  tipo  de  religião,  como  em  qualquer  outra,  encontra-se

elementos comuns como por exemplo, as cerimônias, os rituais e a fé. São

elementos considerados eternos na religião e que são criados e recriados pela

coletividade. 

Através  da História  marroquina,  Marrocos  acolheu  muitos  povos

provenientes  do  Oriente  assim  como  (Fenícios, Judeus e árabes),  Sul

(Mouros e  da África  subsariana)  e  Norte  (Romanos e Vândalos).  Todos  eles

tiveram um impacto sobre a estrutura social de Marrocos. É concebida todas as

formas de crenças, desde Paganismo, Judaísmo, Cristianismo ao Islão.

Adepto  do  islamismo,  a  cultura  muçulmana,  é  uma  sociedade  mais

homogênea,  mais  próxima  à  solidariedade  mecânica.  Preocupa-se  com  a

manutenção da etnia cultural, pois partilha uma consciência coletiva comum as

interações  entre  grupos  que  se  assemelham  pelos  mesmos  gostos,

sentimentos, valores e reconhecem nos objetos as mesmas representações do

sagrado. 
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Essa semelhança constitui o ponto fundamental para esta cultura já que

é uma sociedade segmentada, onde há a existência de poucas mudanças. Os

grupos vivem isolados, sem o costume de frequentar locais públicos, festas,

além de manterem suas práticas  e  normas matrimoniais,  pois  partilham da

mesma tradição, conhecimento e comportamento. 

Durante  a  trama  da  novela,  utiliza-se  uma  linguagem  de  fácil

compreensão  para  a  massa  com  ênfase  na  estética  e  nos  produtos  de

consumo a fim de montar o contexto muçulmano. A configuração estética da

novela baseia-se em elementos diversos da cultura oriental,  mas que foram

apropriados pela cultura ocidental passando por novas transformações e dando

uma valorização da aparência. 

Segundo registros midiáticos que se reportaram a ela, tais como: jornais,

revistas, sites e alguns programas televisivos dentre os acontecimentos sociais,

identifica-se a importância da estética nos variados modos de relações sociais

como,  por  exemplo:  a  pulseira  da  Jade,  a  dança  do  ventre  praticada  nas

academias, o anel de mão, as músicas árabes, entre outros. 

No entanto, a sociedade ocidental é uma cultura diferenciada e moderna

na qual o indivíduo pode até perder sua personalidade. As pessoas corrompem

seus costumes e dissipam suas tradições, naturalizando-as. Com uma intensa

divisão  do  trabalho  social,  o  homem  para  ser  o  que  é  a  partir  de  suas

condições  materiais  de  produção,  ou  seja:  o  nível  de  desenvolvimento  de

produção depende não só das relações entre as diferentes nações, da divisão

de trabalho e das relações internas em cada uma delas, mas também de toda

uma  estrutura  interna.  No  Clone,  por  exemplo,  a  empresa  de  Leônidas

exportava alimento  para  outro  país,  e  por  causa da divisão do trabalho se

assiste ao desenvolvimento de diversas subdivisões entre os indivíduos que

cooperam em trabalhos determinados. 

Do mesmo modo acontece quando o comércio se desenvolve em outra

nação, por exemplo, representado nas cenas do personagem Mohamed Rachid

(irmão de Said) interpretado pelo  ator  Antonio  Calloni  que era  casado com

Latiffa Rachid, prima de Jade, e com quem teve dois filhos: Samira (Stephany

Brito) e Amin (Thiago Oliveira). Quando a família vai morar no Brasil ocorre um

choque  de  culturas  imenso.  Latiffa  é  o  total  oposto  de  Jade  e  aceitou

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Thiago_Oliveira&action=edit&redlink=1
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normalmente casar-se com alguém que Ali  escolheu, além de aceitar que o

marido mande nela. 

Samira,  criada no Brasil,  é idêntica a Jade e não consegue viver  de

acordo  com  as  regras  islâmicas.  Apaixona-se  por  um  colega  de  escola  e

esconde dos pais a sua primeira menstruação - momento que marcaria o início

de sua obrigação em usar o véu. Ela também demonstra horror ao casamento

que seus pais procuram lhe arranjar. 

Khadija (Carla Dias), filha de Jade, pelo contrário, é idêntica a Latiffa e

sonha em usar o véu e casar com alguém que o pai escolher. Ela é a melhor

amiga de Samira, que fica horrorizada em ver que a prima aceita normalmente

tais costumes.

As cenas sobre o tema das drogas foi interpretada pela personagem Mel

que  retrata  uma  realidade  vivida  por  dependentes  químicos.  Essa

representação  estigmatizada  carrega  implicitamente  um  desvio  de

comportamento  e  desaprova  o  caráter  das  pessoas  definindo-as  como

marginalizadas.  O estigma é condicionado por uma sociedade subordinada

pelas  representações  metafísicas,  políticas,  jurídicas  e  morais  quanto  nas

representações religiosas. 

Mel  desenvolve dependência  química junto  com  dois  amigos,  Nando

(Thiago Fragoso) e Regininha (Viviane Victorette). Mel chega a ser presa por

porte  de  drogas,  e  ainda  participa  de  um  assalto  a ônibus para

conseguir dinheiro para  comprar cocaína,  chegando  também  a  facilitar  um

assalto em sua própria casa, deixando sua própria mãe Maysa sob a mira de

um revólver.  A dependência  dela  contribui  para  estragar  mais  um plano  de

Lucas de fugir com Jade, já que Mel é agressiva e vive em fúria.

Mel  começa a querer  mudar após se apaixonar  por  Xande (Marcello

Novaes), contratado por Leônidas para ser segurança de sua neta. A princípio

ela  o  odeia  demais,  mais  com  o  tempo  acaba  por  se  apaixonar.  Mel  é

correspondida,  ganhando  o  apoio  do  namorado,  que  a  ajuda  em tudo.  No

entanto,  não  consegue  se  livrar  das  drogas,  sofrendo  um aborto

espontâneo em sua primeira gravidez. 

Quando engravida pela segunda vez, Mel coloca a sua própria vida e a

do filho em risco durante o parto, por estar drogada no momento. Maysa se

fortalece com o apoio de Clarice (Cissa Guimarães), mãe de Nando, a procurar
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ajuda para  seus filhos.  Em outra  ocasião,  Lobato  (Osmar  Prado),  sócio  de

Leônidas,  também sofre  com dependências  relacionadas ao alcoolismo.  Ele

perdeu  o  emprego  e  os  familiares  por  causa  disso  e  vive  um  desespero.

Além  dos  personagens  muçulmanos,  um  dos  grandes  destaques  da

trama foram as expressões árabes faladas pelos personagens que ganharam

as ruas, como: Maktub, Inshalá, Haram, “Jogar ao vento” e “Arder no mármore

do inferno” e os bordões ditos na novela que se tornaram bastante populares

como os da personagem da Dona Jura  (Solange Couto). Seu  bordão “não é

brinquedo  não”,  explica  o  conceito  de  realidade  e  que  este  pertence  às

https://pt.wikipedia.org/wiki/Solange_Couto
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interações  sociais  dos  indivíduos  no  dia  a  dia.  Com  uma  linguagem  mais

popular o bordão invadiu a realidade da vida cotidiana das pessoas fazendo

com o público tivesse um comportamento receptivo mútuo. 

Nesse  contexto  que  Goffman  em  “A  representação  do  eu  na  vida

cotidiana” estuda como as pessoas transmitem impressões para as pessoas e

por isso a ideia de representação do eu é a transmissão de impressões para o

outro nas situações sociais. Goffman se preocupa com a interação: por que as

pessoas agem de determinado modo? Quais são as suas obrigações que são

próprias a elas nessas interações? Na visão dele, são as interações sociais,

situações sociais, papéis sociais que são desempenhados pelas pessoas que

causam  uma  influência  recíproca  dos  indivíduos  sobre  as  ações  uns  dos

outros. Ao ser introduzido na realidade da vida cotidiana, e sendo a linguagem

como fator responsável por dar significação aos conceitos pré-estabelecidos, o

homem  aprende  a  conviver  a  partir  de  diferentes  graus  de  aproximação

espacial e temporal. 

Nesta monografia, a concepção de ideologia adotada enfatiza que esta

criar na mente das pessoas uma ideia de que todo fenômeno que acontece no

mundo  é  algo  natural  e  que  não  existe  uma  razão  lógica.  Esta  ideia  de

ideologia trouxe na trama da novela uma alienação para o público servindo

como um instrumento de dominação, pois mascara a realidade social e oculta a

verdade dos dominados. 
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Dona Jura, mãe de Xande, é uma mulher divertida e engraçada. Ela é

namorada de Tião (Antônio Pitanga), um homem aproveitador e um dos fiéis

frequentadores  do  bar  dela  localizado  no  bairro  carioca  de São  Cristovão,

bastante  famoso  no  local  devido  aos  pastéis  que  faz.  Além disso,  recebia

convidados  famosos  em seu  bar,  entre  eles  Zeca  Pagodinho, Neguinho  da

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Crist%C3%B3v%C3%A3o_(bairro_do_Rio_de_Janeiro)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B4nio_Pitanga
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Beija  Flor  e  Ana  Maria  Braga.
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Também  os  bordões  da  personagem  Odete,  interpretada  por  Mara

Manzan que popularizou o bordão "Cada mergulho é um flash", que é lembrado

até hoje. 

Outros bordões ditos na novela e bastante populares foram: "Bom te

ver!", que era dita pelo Ligeirinho (Eri Johnson) e "Excelente!", de seu amigo

inseparável Raposão (Guilherme Karan). "É ruim, hein?", frase que era sempre

dita  por  Ivete  (Vera Fischer),  além do "Tem que ser  muito  artista",  dita  por

Clarice (Cissa Guimarães). 

A novela rendeu a publicação do livro “Um Outro Olhar - O Mundo Árabe

e  o  Islã,  lançado  pela  Editora  Globo,  com  fotografias  do  diretor  Jayme

Monjardim. Com 47 pontos de média geral, a trama superou sucessos como

“Terra Nostra” (1998) e “Laços de Família” (2000). Mas nem só de audiência

sobreviveu a história de Glória Perez. A novela abusou dos números. Só de

bordões que caíram na boca do povo foram, pelo menos, 13.

 O Clone foi, até então, a novela de maior audiência da TV Globo no

horário  das  20h.  Bateu  o  recorde  de  “A Indomada”,  de  Aguinaldo  Silva  e

Ricardo Linhares, exibida em 1997 dando a Giovanna Antonelli e Murilo Benício
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o título de casal mais famoso do mundo em 2002, pela versão hispânica da

revista People. 

A reedição da novela, por vezes, parecia bastante lenta. Quase nada era

eliminado da primeira versão, havendo dias em que capítulos inteiriços iam ao

ar. Este fato contribuiu para o surgimento de comentários do tipo: “A novela é

muito arrastada”; “O Clone não tem ritmo”. Provavelmente, uma edição mais

incisiva, eliminando-se cenas por vezes supérfluas, especialmente o excesso

de inserções de paisagens naturais e performáticas (as danças típicas, recurso

demasiadamente explorado nas novelas temáticas de Glória Perez) imprimiria

uma maior agilidade à reprise de O Clone.

 A trama de Mel e seus amigos dependentes químicos ainda se mostrou

impactante  na  reprise,  mas  não  uma  novidade  capaz  de  gerar  ampla

discussão. A reprise da novela teve que ser reeditada por conta da censura na

2ª  fase da trama que foi  a  fase das drogas,  principalmente,  as  cenas que

envolveram a Mel, interpretada por Débora Falabella. A emissora entendeu que

o tema envolvendo as drogas seria muito pesado para exibir no período da

tarde, mostrando uma versão compacta da história da personagem. Só cenas

leves, adequadas para a faixa da tarde.

2.2. Avenida Brasil: representações da “Classe C” brasileira

Foi uma novela brasileira produzida pela Rede Globo, exibida entre o dia

26 de março a 19 de outubro de 2012 no horário das 21 horas.  Foi  escrita

por João  Emanuel  Carneiro  e  indicada  ao  Emmy Internacional na  categoria

melhor novela, registrando 21,21 pontos de média. Sua audiência representa

um  incremento  para  o  horário,  rendendo  a  liderança  isolada  no  horário.

Desbancou o posto de programa mais visto de todo o país,  superando até

mesmo o tradicional telejornal “Telemundo 12”. Contou com as participações de

Débora Falabella, Adriana Esteves, Murilo Benício, Cauã Reymond, Alexandre

Borges, Débora Bloch, Camila Morgado e Carolina Ferraz.

No dia  15 de outubro de 2012,  Avenida Brasil  entrou  em sua última

semana com algumas revelações da história de Lucinda e liderou a audiência

de ponta a ponta com uma vantagem esmagadora. O capítulo marcou média

de  48  pontos,  picos  de  51  e  68,4  %  de  share  (participação  no  total  de

televisores ligados). 
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No  dia 19 de outubro, encerramento da trama, a telenovela bateu seu

próprio  recorde,  como  esperado  pela  maioria  dos  críticos.  Avenida  Brasil

marcou 56 pontos de média em todas as praças avaliadas pelo IBOPE, por

exemplo, em São Paulo marcou 52 pontos de média, com picos de 54 e 80,5%

de participação. No Rio de Janeiro a novela conseguiu média de 57 pontos e

picos de 63 e 83% de share, em Fortaleza alcançou 65 pontos com picos de 70

e  incríveis  92% de  share,  já  em Porto  Alegre,  Manaus  e  Goiânia  o  último

capítulo  registrou,  64,  66  e  55  pontos,  com  71%,  77%  e  69%  de  share,

respectivamente, números muito elevados, fazendo da telenovela o programa

que atingiu a maior audiência em 2012 no Brasil.

Teve média geral de 44.8 pontos no IBOPE, e 41 pontos sendo a novela

mais assistida desde então, até o momento a novela mais assistida desde 2010

era Fina Estampa que aparece na segunda colocação com 40.8 pontos no

ibope. Na terceira colocação aparece Salve Jorge.

Segundo a imprensa, o último capítulo de Avenida Brasil, "parou" o país.

Ainda segundo a mesma imprensa, o desfecho da trama fez com que ruas de

grandes  metrópoles  como  São  Paulo,  Rio  de  Janeiro,  Curitiba,  Fortaleza,

Salvador, Recife, Belo Horizonte, Manaus e Belém ficassem desertas. 

Tanto  o  Jornal  Nacional,  como  o  Globo  Repórter,  em  seus  roteiros,

tiveram pautas exclusivas sobre a novela. Pela mesma imprensa, foi noticiada

a possibilidade de haver um apagão em grande parte do país,  em vista da

audiência do capítulo final. 

Segundo  os  jornais,  haveria  risco  da  ocorrência  de  um  fenômeno

conhecido  como "rampa  de  carga",  que  ocorreria  logo  após  a  exibição  da

novela, pela sobrecarga de energia dos aparelhos doméstico utilizados, pelo

hábito,  após a exibição, uma vez que as pessoas retomam suas atividades

rotineiras: abrem a geladeira, vão tomar banho, acendem a luz, a sobrecarga

deixaria o país no escuro, fato que não ocorreu. Outra questão, que também foi

notícia internacional, foi o fato da presidente Dilma Rousseff mudar sua agenda

de compromissos,  reagendando um evento por  conta do último capítulo  de

Avenida Brasil. 

De acordo com a revista estadunidense Forbes, a novela foi a mais bem-

sucedida de toda a história e teria faturado cerca de R$ 2 bilhões, sendo o

maior faturamento já alcançado por uma produção televisiva da América Latina.
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Avenida Brasil  também foi  sucesso em Portugal. José Marmeleira, do jornal

português  “Público”,  afirmou  que  a  novela  de  João  Emanuel  Carneiro  é  a

melhor série  de ficção exibida naquele ano pela televisão do país.  A trama

repetiu o sucesso no Brasil e foi uma verdadeira febre em terras europeias.

Não faltaram elogios para a trama, tanto por parte do público quanto da crítica.

O mesmo caso aconteceu na Argentina.

 A novela se refere à história de uma garotinha chamada Rita (Mel Maia),

órfã de mãe e filha de Genésio (Tony Ramos) que ao se casar com Carmem

Lúcia, a Carminha (Adriana Esteves), uma mulher ambiciosa e má, a vida de

Rita muda. Carminha trama a morte de Genésio junto com seu amante Max

(Marcello  Novaes)  para  ficar  com  a  herança  dele.  Carminha  entrega  a

garotinha nas mãos de Nilo (José de Abreu), um explorador de crianças. No

entanto, Rita acaba recebendo o amor e o cuidado de Lucinda (Vera Holtz) e se

torna  muito  amiga  de  Jorginho/  Batata (Cristiano  Moreira).  Acabam  se

separando quando Tufão descobre o talento do garoto para o futebol. Jorginho

passa a viver com a família de Tufão e aos cuidados de sua mãe Muricy (Eliane

Giardini), apesar do marido Leleco (Marcos Caruso) ser contra a adoção. 

Na  segunda  fase  da  novela  Avenida  Brasil,  a  personagem  Rita  foi

interpretada por Débora Falabella, tornando-se Chef de Cozinha formada na

Argentina.  Quando  retorna  ao  Brasil,  Rita  assume  a  identidade  de  Nina,

conseguindo emprego na casa de Jorge Tufão (Murilo Benício) para realizar

https://pt.wikipedia.org/wiki/Marcos_Caruso
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sua vigança. Carminha juntamente com Max armou para conseguir se casar

com Tufão e alcançar a alta sociedade. Para executar seu plano de vingança,

Nina se aproxima de Jorginho (Cauã Reymond), sem saber que era seu amigo

de infância.  Nina e Jorginho se  apaixonam, deixando Nina dividida  entre  a

vingança e o amor. 

Durante a trama, vários personagens se sobressaíram. Foram os casos

da periguete Suélen (Ísis Valverde); das empregadas Zezé (Cacau Protásio) e

Janaína  (Cláudia  Missura);  do  divertido  Adauto  (Juliano  Cazarré);  do  casal

Leleco e Muricy, formado pelos veteranos Marcos Caruso e Eliane Giardini; do

dançarino  Darkson  (José  Loreto);  da  cabeleireira  Beverly  (Luana  Martau);

do pai do lixão Nilo; além da própria vilã da novela, Carminha.

A  novela  apresenta  uma  "Classe  C"  como  protagonista  da  trama.

Entende-se que a Classe C, ou melhor, a Classe Média brasileira é constituída

por  famílias com renda per  capita mensal  entre R$ 291,00 a R$ 1.019,00 e

representa  mais  de  50% da população total.  A história  retratada na novela

envolve  a  classe  média  brasileira  que  ao  se  identificarem  com  os  papéis

desempenhados pelos personagens, estabelece um processo de identificação

de relações de similaridades e diferenças subjetivas relativas às realidades da

maioria da população brasileira, ou seja, da dita “Classe C”.

Além  da  vingança  para  o  avanço  da  história,  também  romances

complicados foram construídos como o de Nina (Débora Falabella) e Jorginho

(Cauã  Reymond),  originados  na  infância  dos  dois  personagens  vividos,  na

época,  por  Rita  e Batata,  crianças abandonadas no aterro de lixo.  O outro

romance foi o de Tufão (Murilo Benício) e sua namorada do bairro, Monalisa

(Heloisa Perissé), interrompido por Carminha (Adriana Esteves), que finalmente

se casou com Tufão. No entanto, Carminha continua mantendo sua fidelidade

ao seu amante Max.  

A  história  reflete  todas  as  classes  sociais:  desde  o  tradicionalismo

representado pelos personagens de classe média até os novos ricos como

Tufão e sua família, que não foram aceitos na classe alta. Vale dizer, que a

zona sul, uma das mais caras e sofisticadas áreas do Rio, marca a classe alta.

A  ideia  de  atribuir  os  aspectos  subjetivos  como  uma  dimensão

independente da estratificação teria, por sua vez, consequências reais para a

própria formação das classes sociais. A identidade de classe é tomada como
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uma reivindicação  de  pertencimento  a  grupos  sociais,  e  tais  reivindicações

poderiam ser  endossadas  ou  negadas  por  outros  indivíduos/grupos,  o  que

caracterizaria as disputas em relação às formações de classe. Nesse sentido, a

identidade de classe de um indivíduo revela uma maneira de se diferenciar ou

aproximar de outros, um modo de afirmar a que classe de indivíduos gostaria

de estar próximo, e das quais pretenderia se distinguir.

Deste modo, pelo fato da novela retratar a classe média todo mundo

falando ao mesmo tempo, cenas em que as pessoas estão comendo e também

o bar que era o ponto de encontro da comunidade. O bar do Silas trouxe a

aproximação desse público já que espelha o cotidiano popular. É natural que as

pessoas queiram ver esse movimento refletido na televisão, uma vez que as

classes  populares  vêm  desenvolvendo  sua  participação  na  sociedade  e

sofrendo mudanças de hábitos e de comportamento. 

Além de um grande sucesso de audiência, a novela foi considerada um

fenômeno  popular  no Brasil consagrando  personagens  únicos.  Por  meio

das redes  sociais,  gerou  diversos memes (conceito  de  imagem,  vídeo  e/ou

relacionados ao humor  que os  utilizadores da Internet  repetem).  Durante  o

desenrolar da trama, foram criados diversos memes onde o personagem tinha

sua imagem paralisada no final  de cada capítulo sob um fundo musical  de

suspense, definindo a cena para o próximo capítulo. 

Por exemplo, a personagem Carminha teve como bordão a frase em que

culpava  a  empregada  Nina  (Rita)  por  vários  problemas  e  que  foi  usada

como meme em  diversas  situações  nas  redes  sociais.  Na  cena  em  que

Nina/Rita começou a humilhar Carminha na mansão da família de Tufão (seu

marido), também quando Carminha enterra viva Nina/Rita ou naquela em que a

família de Tufão desmascara Carminha após saber de sua traição com Max.

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Meme_de_Internet
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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 A representação da classe  média e do subúrbio carioca passou pela

construção  de  diversos  cenários  de Avenida  Brasil,  como  por  exemplo,  a

mansão  da  família  de  Tufão  (interpretado  por  Murilo  Benício),  em  que  é

evidente o estilo "novo rico": Ele ficou rico, mas não saiu de seu bairro. Tinha

orgulho de falar de sua história e de sua origem. É diferente do novo rico do

passado, que queria parecer quem não era e tinha vergonha de falar de onde.

E  no  bairro  fictício  do  Divino,  com  bares  movimentados, camelôs e  postes

carregados  por  propagandas  de jogo  de  búzios e  outras  superstições

populares.  Do  mesmo  modo,  as  cenas  da  personagem  Suelen  estão

relacionadas aos conceitos de Durkheim e Goffman: a personagem vivida e

interpretada  pela  atriz  reflete  numa  coerção  exterior  causada  por  dogma

religioso, moral na qual a define como uma "periguete". 

A religião é uma instituição humana, que surgiu de uma necessidade do

ser humano. Como se refere a uma esfera religiosa, está presente em todo

comportamento humano e é parte relevante dos ideais sociais do indivíduo. Por

conseguinte, passa a ser objeto de estudo da ciência e ciência verdadeira, não

há como a ciência negar a existência da religião, pois segundo Durkheim, a

ciência intervém na religião quando esta tende a dogmatizar a natureza das

coisas.  Essa  representação  estigmatizada  definida  por  Goffman  carrega

implicitamente a ideia de que as pessoas, por intermédio de suas interações,

transmitem impressões para o outro nas situações sociais. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogo_de_b%C3%BAzios
https://pt.wikipedia.org/wiki/Camel%C3%B4
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A frase dita na imagem acima pela personagem Suelen exemplifica a

questão do estigma e da construção da identidade pessoal apresentada por

Goffman. Enfatiza que o estigma deve ser visto como um rótulo social negativo

de uma pessoa. No entanto, o mesmo atributo que estigmatiza alguém pode

confirmar a normalidade de outro. 

Para  ele,  há  diferentes  formas  de  ação  social  e  primeira  delas,  é

fundamental  para a interação social  que é a fala,  que se dá de forma oral.

Outra forma é aquela colocada pelo corpo: olhar, gestos, formas de se postar.

Além dessas, há também outra forma de se comunicar que é a comunicação

não verbal.

A novela O Clone além da representação da cultura árabe, o enredo e o

merchandising social como clonagem humana, islamismo, alcoolismo e drogas

teve uma grande repercussão dos bordões ditos pelos personagens. 

O  islamismo  retratado  pela  autora  da  telenovela,  através  do  núcleo

árabe mostrava os costumes, as rígidas regras e a sapiência das palavras do

alcorão resultando num encantamento do público diante da cultura árabe. 

A exploração dos costumes do Oriente Médio marca registrada de O

Clone,  soou  como novidade à  época,  mormente  pela  ferrenha repercussão

gerada  pelo  ataque  terrorista  de  11 de  setembro  de  2001,  que  chamou  a

atenção de todos para a, até então, pouco conhecida cultura muçulmana. 

O alcoolismo e a dependência química foram os temas mais fortes da

telenovela retratados com depoimentos reais e com a história das lutas e das
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dificuldades  enfrentadas  pelos  personagens  dependentes  químicos  Mel,

Regininha  e  Nando  e  do  alcoólatra  Lobato.  O  retrato  da  realidade  acabou

virando  uma campanha  de  grande  repercussão  e  rendeu  vários  prêmios  à

autora. 

Do mesmo modo, Avenida Brasil, foi um grande sucesso pelo fato de a

Rede Globo ter apresentado a "Classe C" como protagonista da trama, tendo

assim  conquistado  46  milhões  de  telespectadores  brasileiros  por  retratar  a

classe média  brasileira  e refletir  mudanças na sociedade,  afastando-se dos

personagens e bairros ricos que geralmente estão no centro das tramas. No

Rio que se vê na tela, mal há espaço para os bairros da zona sul, as praias, o

Leblon, tão explorados em novelas anteriores. O espírito é dos bairros da zona

norte carioca, dos arredores da Avenida Brasil, que corta bairros do subúrbio e

leva até o centro da cidade.

A novela também  chamou atenção às inconsistências durante alguns

momentos da trama e, em especial, em seu encerramento. De acordo com a

revista Veja, houve crítica ao abuso de clichês, para uma telenovela dita até

então "inovadora". 

Apesar do grande sucesso, o último capítulo da novela foi classificado

pela  revista  como  "previsível". Seguindo  a  linha  das  demais  novelas  da

emissora, teve gravidezes, casamentos e confraternizações grandiosas.

Entre as perguntas sem respostas, apesar de elogiadas em quase todos

os momentos, há também críticas negativas à atuação de alguns personagens.

Nina,  interpretada por  Débora Falabella,  viveu anos na Argentina,  mas não

apresentou em nenhum momento sotaque ou algo que desse a entender que

viveu no país. Também encontra-se o analfabetismo de Adauto, afirmado como

verdade capítulos antes de fim, mas contradito no último capítulo, que mostra

que ele teria estudado em um colégio interno. A mesma crítica é feita à Suellen

que teria vindo supostamente da Bolívia, mas também não há sinais culturais

de que nasceu no país. 

O arrependimento de Carminha foi tido como esperado, mas se mostrou

contraditório por estar associado à personagem mais odiada pela então vilã da

trama.  Carminha  também afirmou  que  adorava  morar  com a família  e  que

amava Tufão, porém, durante todo o desenrolar da estória, disse ser casada

com um "paspalho" e se referia à sua família por "toupeiras". 
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 Além de incoerências subjetivas, há ainda inconsistências temporais,

como quando Lucinda é inocentada do assassinato de Max, mas só deixa a

cadeia "semanas", como informa o letreiro, depois, quando é buscada por Rita,

Jorginho e Betânia. No lugar de Lucinda, Carminha é condenada, sem que os

trâmites  do  processo  sejam  apresentados,  a  apenas  três  anos  de  prisão,

contrariando  todas  as  expectativas  de  pena  previstas  no Código  Penal

brasileiro. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta monografia teve como objetivo discutir como as novelas espelham

a realidade a partir  de personagens ficcionais,  uma vez que a imagem e o

discurso são carregados percepções e ideologias. Levou-se em consideração a

possibilidade das novelas criarem representações sociais a partir da sua forma

popular e simples de entretenimento, descontraindo e prendendo a atenção e a

curiosidade do telespectador. 

Ademais, a identificação do público com os personagens ficcionais das

novelas  suscita  uma  onda  de  modismos  considerados  como  fatos  sociais,

espelhando a realidade cotidiana e configurando-se como um instrumento da

construção social da realidade. Neste sentido, as novelas têm um significado

peculiar em cada contexto social e cultural.

As sociedades orientais referem-se a uma esfera religiosa e por isso os

grupos  assemelham-se  pelos  mesmos  gostos,  sentimentos,  valores  e

reconhecem nos objetos as mesmas representações do sagrado. São grupos

bem conservadores, pois preservam seus  valores morais, étnicos e culturais.

No entanto, na sociedade ocidental,  através do uso de imagens e discursos

persuasivos  utilizados  pela  mídia,  percebemos  um  forte  pensamento

introduzido  nos  indivíduos.  Por  serem  influenciados  por  fatores  internos  e

externos,  os  indivíduos  vão  definir  suas  atitudes  com  relação  à  vida  em

sociedade.

https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Penal_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Penal_(Brasil)


40

A sociedade impõe padrões, e sem perceber, os indivíduos os observam

e tentam se  adequar  a  eles.  Ao  serem produzidas  por  meio  dos  recursos

tecnológicos, as novelas possibilitam uma maior proximidade da realidade por

meio dos personagens, traduzindo certas fantasias e sentimentos que levam as

pessoas  para  um  mundo  que  outrora  era  visitado  apenas  no  imaginário

individual.  

A  pesquisa  bibliográfica  realizada  fundamentou-se  em  Karl  Marx,

Durkheim, Goffman, Peter Berger e Thomas Luckmann, discutindo conceitos

como:  alienação,  de  coerção  social,  divisão  do  trabalho,  estigma,

representação social.

Portanto, pode-se concluir que as novelas como simples forma popular

de entretenimento, a riqueza cultural e a função comercial acabam passando

despercebidas pelo público. Sua influência na vida da sociedade é evidente, e

que  por  vezes  essa  influência  reflete  no  comportamento  das  pessoas

ocorrendo  uma alienação  por  parte  do  espectador. Como forma de ganhar

audiência, os temas sociais são abordados nas imagens televisivas de forma à

induzir o expectador à críticas e discussões, gerando um espaço de colocações

de pautas da agenda social inovadoras e pouco discutidas.
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