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RESUMO 

A pesquisa tem como objeto a representação da escola pública na mídia, em específico a novela 

Malhação temporada Viva a diferença. Para tanto, investigamos o discurso que surge da 

representação do cotidiano escolar nesse produto midiático. A novela Malhação é um programa 

que está no ar por mais de duas décadas e por muito tempo não retratou a escola pública. Esse 

apagamento em um longo período da história do programa foi a motivação para a pesquisa, 

vista ao estigma alcunhado à instituição em relação à origem social dos seus membros. A análise 

recai em como o espaço da escola pública é representado e a maneira como os agentes 

estabelecem as relações entre si. A metodologia principal de coleta de dados utilizada foi a 

Análise do Discurso da linha francesa (CHARAUDEAU, 2001, 2004, 2007, 2013, 2016). 

Foram coletados em nosso recorte 14 episódios nos quais analisamos os efeitos de discurso. 

apartamo-nos para estabelecer uma reflexão teórica na teoria de representação social 

(MOSCOVICI, 2015) e nos conceitos de utopia e ideologia (RICOUER, 2015), opinião pública 

(LIPPMANN, 2017), senso comum (GRASMCI, 2011; MARTINS, 2010) e na teoria dos 

efeitos de patemização do discurso (CHARAUDEAU, 2007). Como principais resultados, 

observamos que, embora a produção tenha expressado a intenção de romper com os estereótipos 

negativos sobre o cotidiano escolar da escola pública, seus agentes ainda não são representados 

de forma a diluir tais visões estereotipadas. 

Palavras-chave: 1. Cotidiano escolar 2. Escola Pública 3. Representação Social 4. Estereótipo 

5. Discurso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The research has as object the representation of the public school in the media, in particular the 

novel Young Hearts season (2017/2018). To do so, we investigate the discourse that arises from 

the representation of everyday school in this media product. The novel Young Hearts is a 

program exhibited for more than two decades and for a long time did not portray the public 

school. This erasure in a long period of the history of the program was the motivation for the 

research, considering the stigma nicknamed to the institution in relation to the social origin of 

its members. The analysis is based on how the public school space is represented and how the 

agents establish relationships with each other. The main methodology of data collection used 

was the Discourse Analysis of the French line (CHARAUDEAU, 2001, 2004, 2007, 2013, 

2016). We collected 14 episodes in which we analyzed the effects of speech. we have set out to 

establish a theoretical reflection on the theory of social representation (MOSCOVICI, 2015) 

and on the concepts of utopia and ideology (RICOUER, 2015), public opinion (LIPPMANN, 

2017), common sense (GRASMCI, 2011, MARTINS, 2010) and in the theory of the effects of 

/paternalization of discourse (CHARAUDEAU, 2007). As main results, we observe that, 

although the production has expressed the intention to break with the negative stereotypes about 

the daily school life of the public school, its agents are not yet represented in order to dilute 

such stereotyped visions. 

Key words:  1. Everyday School 2. Public school 3. Social representation 4. Stereotype 

5.Discourse  
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INTRODUÇÃO 

 

Ao recorrer à Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – IBGE/2014, nota-se que 

a televisão é um artigo ainda muito presente na vida em sociedade. Nos índices comparativos, 

compara-se uma crescente presença do aparelho de televisão nos lares brasileiros, tendo em 

vista que 2009 o índice era de 95,6%, em 2014 esse número cresce para 97,1% (IBGE, 2014). 

Em 2015, a PNAD (pesquisa nacional por mostra de domicílios) mostrou que 30% desses lares 

tinham acesso à TV por assinatura. Verifica-se, assim, que a televisão ainda é o eletrodoméstico 

mais popular, estando por hora à frente em percentuais até mesmo do computador, rádio e 

telefone celular. Pontuamos que as smartvs podem estar presentes nesse grupo, e o uso delas 

ultrapassam ao tradicional, ou seja, sendo muitas das vezes utilizadas para acessar internet, 

aplicativos de vídeos como Youtube e canais streaming1 como Netflix e Globoplay, assim como 

outros aplicativos diversos.  

Com o aumento do uso da internet e das mídias sociais, bem como a convergência dessas 

mídias, com a televisão, tem se potencializado e expandido o conteúdo que tradicionalmente 

seria estrito à televisão. Hoje, por exemplo, é possível assistir novelas da década de 90 inteiras 

disponíveis em plataformas como Youtube. Nesse sentido, o conteúdo audiovisual se 

potencializa, pois não está mais restrito à televisão: há uma expansão dos aparatos via 

multitelas.  

A transmídia storytelling (narrativa transmídia), conforme foi batizada por 

Jenkins (2008), refere-se a um processo pelo qual um produto midiático 

como um filme transita para um game, ou pelo qual uma novela, produzida 

para ser veiculada na TV, transita ainda pelas diversas telas dos 

dispositivos móveis, além de sites como Youtube e redes sociais, o 

Facebook e o Twitter, entre outras. Atualmente, o público deseja vivenciar 

as histórias e até mesmo colaborar com elas em tempo real, por meio de 

múltiplas telas. As novas audiências assistem à televisão na internet, 

acessam o conteúdo pelo celular e trocam informação nas redes sociais, 

tudo isso ao mesmo tempo, graças à portabilidade e conectividade dos 

dispositivos móveis. (SANTAELLA, 2013, p. 238)   

 

Exemplo disso, é o GloboPlay, um aplicativo para aparelhos eletrônicos com acesso à 

internet (como tablets, celulares, smartTVs, ect.), sendo ele um canal stream, que possui os 

conteúdos da televisão na rede, inclusive, não só como um arquivo, mas por meio de uma 

emissão em tempo real, pari passu à televisão (ao vivo também), ou seja, ele instalado aos 

aparelhos móveis desempenha a função da televisão. Outra questão é a mobilização das noções 

                                                           
1 Transmissão de conteúdo audiovisual via internet sem necessidade de download.  
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de tempo e espaço, visto que não mais é necessário estar restrito ao tempo da TV, nem em frente 

dela. Se for da escolha do usuário ele não necessita estar sob a égide da grade de programação, 

já que no canal streaming estão arquivados os conteúdos para serem acessados em qualquer 

momento e em qualquer local com acesso à internet.  

Os programas televisivos são produtos potencializados na difusão de conteúdos dentro 

da esfera também da economia do espetáculo, como pontua Kellner (2006), questão a ser 

abordada no primeiro capítulo.  Nessa conjuntura, há a veiculação de simbologias, que 

demarcam campos e estruturas de poder, conformam as representações sociais e reafirmam os 

símbolos por meio de discurso.  

O tema escola está presente nos mais variados gêneros na esfera nacional e 

internacional, tanto na mídia impressa quanto nas mídias audiovisuais. Muitos brasileiros se 

recordam do jargão do Professor Raimundo “E o salário? Oh!” exibido na TV Globo no 

programa Escolinha do Professor Raimundo2, assim como a bondade heroica da professora 

Helena de Carrossel3 que coloca seus alunos em primeiro lugar, inclusive, colocando-se contra 

a direção da escola. Do mundo dos quadrinhos, Quino, cartunista argentino, na década de 60 

apresenta a Mafalda, uma pequena menina de grande crítica social, que em muitas das suas 

histórias carrega o universo da escola consigo. Os quadrinhos da Mafalda foram objeto dos 

pesquisadores da Universidade Federal de Goiás do programa de bolsa de licenciatura (Prolin) 

em 2011. O projeto “As tiras da Mafalda: conteúdos de Geografia na linguagem de quadrinhos” 

investigou o uso de quadrinho para a mediação do ensino de Geografia. Para tanto, os 

pesquisadores agruparam os quadrinhos em diversas temáticas, sendo uma delas “Educação e 

Escola”. No cinema, são inúmeras representações do cotidiano escolar. Para exemplificar, 

citaremos o famoso telefilme High School Musical produzido pelo canal norte-americano 

Disney Channel em 2006 dirigido por Kenny Ortega. Seu sucesso fez a produção virar uma 

trilogia. Houve muitos subprodutos gerados do sucesso do filme, como a turnê do show do High 

School Musical em diversos países, inclusive no Brasil em Maio de 2007, e, também, a inclusão 

das famosas paradas nos parques temáticos da Disney; tanto nos Estados Unidos, quanto na 

França. Produtos como mochilas, cadernos, roupas, ou seja, um mundo inteiro de bens de 

consumo. Isso só para citar uma pequena amostra do universo em que a escola passa pelo 

                                                           
2 O programa durante os seus anos de exibição já passou por vários formatos, sendo um quadro de outros programas 

de humor, assim como chegou a ser um programa independente. A sua existência enquanto um produto midiático 

data desde de 1973 e foi exibido até o ano de 2001. A Rede Globo lançou junto ao canal Viva um remake do 

programa no ano de 2015.  
3 Novela Mexicana da Televisa exibida no Brasil pela SBT que mais tarde ganhou seu remake brasileiro feito e 

exibido, também, pela SBT 2012 e reexibida em 2016.  
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processo de representação por meio da mídia, assim como pelo processo de transmídia. 

(SANTAELLA, 2013)    

 Mas como a escola pública é representada? Como é construído o cotidiano escolar em 

Malhação ao longo dos anos de exibição?  Esse é um dos primeiros questionamentos que nos 

impulsionou a fazer uma primeira observação e um mapeamento, a fim de verificar se havia ou 

não a representação da escola enquanto instituição pública. Em seguida, questionamo-nos como 

a escola pública é representada, a partir do estudo de Silva (2006), em que a pesquisadora 

identificou tipos de professores presentes nas telenovelas. Em seguida, selecionamos as 

narrativas da própria Rede Globo que possuí a presença da escola pública.  

Na pesquisa exploratória, o recorte foi feito a partir da Novela Anos Dourados (1989), 

pois era uma narrativa em que havia a presença de duas escolas públicas tradicionais (Colégio 

Militar e Instituto de Educação do Rio de Janeiro). Verificamos a incidência de 12 telenovelas 

da mesma emissora em que há representação da escola pública. Em 5 novelas, o foco narrativo 

tem grande parte na escola pública, sendo este espaço narrativo, inclusive, gerador de pautas 

vindas de assuntos discutidos pela sociedade da época em que a novela foi exibida. Este é o 

caso da novela América (2005), em que a temática da inclusão escolar foi suscitada a partir da 

personagem Maria Flor (Bruna Marquezine), uma menina que ficou cega, assim como o 

personagem do Gabrielzinho do Irajá, também deficiente visual. Em uma das cenas (Capítulo 

108, exibido no dia 16/07/2005), os dois estão na primeira aula da personagem da Bruna em 

uma Escola Municipal do Rio de Janeiro, que já possuía o projeto de inclusão escolar 

implementado. Nesse momento da narrativa, foi mostrado a dificuldade dos responsáveis da 

menina de encontrar uma escola que a aceitasse. Essa pesquisa exploratória nos auxiliou a 

recortar o objeto e compreender qual o tipo de pesquisa que desejaríamos empreender.   

O nosso objetivo, diferentemente da proposta de Silva (2006), é, no entanto, 

compreender como o cotidiano da escola pública em Malhação – Viva a diferença é 

representado, quais são os signos que compõem o discurso de escola pública por meio do 

ambiente retratado e da ação dos personagens. Intentando alcançar parte do objetivo proposto 

na primeira etapa da pesquisa. Para tanto, iremos traçar o panorama de exibição do programa 

visando entender em qual momento e de que forma a escola foi introduzida, bem como o 

momento que a representação da escola migra de escola privada para pública. Nosso intuito, 

portanto, consiste em investigar de modo mais abrangente como se configura a representação 

do cotidiano escolar retratado em Malhação – Viva a diferença no que concerne à escola 

pública, visto que nessa temporada há, também, a representação da escola particular.   
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Minha trajetória de professora da rede pública de ensino é meu lugar de fala nesta 

pesquisa, o que faz eu ter o entendimento do contexto geral dela, pois é dele que parti para 

elaborar a pesquisa. No decorrer da minha carreira docente, eu vivenciei múltiplas realidades 

de ambientes escolares e, com isso, pude presenciar as disparidades entre uma comunidade 

escolar e outra. Uma escola pública que é vista como de “qualidade”, portanto tem prestígio, 

possui uma comunidade escolar que desenvolve as atividades de maneira diferente daquela 

escola que não é reconhecida como de prestígio. São forjadas relações referentes ao 

pertencimento pelo vínculo do afeto que conformam o ethos do ser comunidade escolar em 

relação a identidades de valores positivos ou negativos.  Assim como, há diferenças na maneira 

de proceder, em termo do ethos de uma comunidade escolar de cunho privado. Essa minha 

caminhada como aluna que cursou toda sua vida escolar e acadêmica na escola pública, que ao 

ingressar como docente estive numa realidade diferente da minha, na escola privada, foi um 

fator motivador para entender a maneira como a escola pública é representada.   

A teledramaturgia, como qualquer produção de expressão de sentido, em um movimento 

simbiótico, representa e é representada, assim como flui e influi na cultura. Observamos alguns 

indícios do movimento relatado na História da Educação representados nas teledramaturgias, 

portanto queremos nos debruçar nesta investigação. Principalmente, porque, em nossa 

perspectiva, o cotidiano é mais que uma sucessão de ações em uma linha temporal, em que se 

repete no desdobrar dos dias, como será desenvolvido em capítulo específico desta dissertação. 

As telenovelas brasileiras, incluindo aqui diversas obras de ficção seriadas da TV aberta, 

apresentam um conteúdo didático que explicita esta relação (produção midiática e cotidiano), 

principalmente no seu caráter moralizante e de ordem social. Nesse sentido, Lopes (2003) 

aponta que a telenovela, como produto cultural, é construtora da própria noção de identidade 

nacional brasileira, na qual símbolos como a família são construídos. A autora utiliza como um 

dos exemplos o levantamento das narrativas novelísticas datadas entre os anos 70 e 80 que se 

voltam para o núcleo da vida privada familiar construindo, então, uma representação de família 

brasileira.    

O nosso principal aporte no campo de estudo sobre cotidiano se baseia em Certeau 

(2014) e Heller (2010). Concebemos o sujeito representado no seriado como um homem 

ordinário. Portanto, é apreendido em um momento específico, como em uma fotografia: uma 

representação. Às vezes captado o seu momento criativo de invenção e reinvenção de si, por 

vezes apenas colocado na representação um pré-julgamento dele. A construção do mundo e da 

realidade circundante na telenovela mostram que os fenômenos sociais são representações para 
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além da atuação do homem no mundo, mas da sua inscrição nele – enquanto ser social ativo. 

Por conseguinte, ao representar o cotidiano escolar na narrativa de ficção seriada Malhação – 

Viva a diferença há sentidos implícitos e explícitos, que iremos compreender por via da 

semiolinguística de Charaudeau (2013) atrelados aos conceitos de estratégias e táticas de 

Certeau (2014).   

Entendemos que a linguagem se coloca em uma macroesfera, por consistir na ação de 

interligar símbolos em uma conjuntura que expresse sentidos em uma determinada cultura. Isto 

é abordado por Moraes (2009) na conformação do imaginário social e o papel da linguagem 

nesse processo, pois atua como articuladora e direciona as relações de interpretações de sentido. 

Construímos base teórica para elaborar uma reflexão a fim de compreender os principais 

elementos que constituem os sistemas simbólicos e como o poder ideológico é perpassado pela 

construção da representação na narrativa televisiva. Por entender que há a difusão de discurso 

via representação social, isto é, via ao processo que é de projeção e inscrição de subjetividades 

em um outro, partimos do princípio que: 

As representações sociais devem ser vistas como uma maneira específica 

de compreender e comunicar o que nós já sabemos. Elas ocupam, com 

efeito, uma posição curiosa, em algum ponto entre conceitos, que têm 

como objetivo abstrair sentido do mundo e introduzir nele ordem e 

percepções, que produzam o mundo de uma forma significativa. 

(MOSCOVICI, 2015, p.15) 

 

Desta forma, nos aportamos para iniciar o estudo com a seguinte hipótese: a 

representação social do cotidiano escolar é estabelecida para acomodação do imaginário social 

dominante. Por conseguinte, de que maneira a escola pública é abordada em relação aos 

elementos que são destacados pela narrativa televisiva em questão.  

Para compreender nosso objeto empírico de estudo, analisaremos o programa Malhação 

– Viva a diferença (2017)  no seu contexto mais imediato e ampliado, por tanto levantando qual 

é a discussão que a temporada quis propor e relacionar com o contexto social e cultural da época 

de produção por meio de um panorama histórico de todas as temporadas, a partir da primeira 

exibição até a temporada de recorte. Assim, iremos ter de forma concreta as transformações do 

seriado desde a sua criação até o ponto atual.  

Partimos da perspectiva de Jost (2007), a televisão possui gêneros próprios. Os canais 

de TV dispõem na grade de programação que junto ao todo contextual confere identidade para 

a empresa. Para a compreensão da televisão se faz necessário, ao analisar um programa 

específico, entender o contexto de produção, que perpassa por uma conjuntura social ao qual 

está inserido e a maneira como ele é emitido. Sobre esta forma de emissão, o teórico francês 
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(JOST, 2007) aponta para o caráter do tom da emissão, que é possível ser apreendido nas falas 

dos apresentadores, por exemplo a maneira como é construída uma fala de uma personagem e 

o tom em que é enunciada pelo ator numa narrativa televisiva (JOST, 2007) e , por isso, que a 

perspectiva do discurso se coloca peremptória em nosso estudo.    

Uma das etapas para a nossa análise é seleção das cenas do cotidiano escolar referentes 

a situações em que a escola pública está sendo representada ou referenciada. A partir dessa 

seleção fizemos o nosso recorte de pesquisa para analisar o conteúdo linguístico juntamente ao 

contextual da cena, ou seja, ela como um todo dentro de sua multiplicidade de produção de 

sentidos. Isso por entendermos que:  

 
Discurso não é língua, embora seja com ela que se fabrique discurso e que 

este, num efeito de retorno, a modifique. A língua é voltada para a sua própria 

organização [...]. Já o discurso está sempre voltado para outra coisa além das 

regras de uso da língua. Resulta da combinação das circunstâncias em que se 

fala ou se escreve.  (CHARAUDEAU, 2013, p. 40, grifo nosso)  

 

Para contemplar os questionamentos proposto, o conteúdo da pesquisa se encontra 

dividido em três capítulos. O primeiro capítulo tem como objetivo apresentar o programa dentro 

da perspectiva das escolhas dos espaços narrativos ao longo de sua exibição até a temporada de 

recorte escolhida. A partir desse percurso estabeleceremos a compreensão da ligação entre o 

que se conta na narrativa e seus espaços escolhidos, com os fatos históricos e sociais da época. 

Esse percurso é para compreender as tendências seguidas pela produção que conferem efeitos 

de sentidos. Ainda na primeira etapa da pesquisa, elaboramos uma pesquisa exploratória a fim 

de compreender o público de Malhação e a relação dele com a escola pública.  Também, no 

primeiro capítulo elaboramos reflexão teórica acerca da indústria do infoentretenimento e os 

seus produtos midiáticos socioeducativos na contemporaneidade.    

No segundo capítulo, traçamos o nosso aporte teórico e metodológico que se embasa 

principalmente na noção de representação social de Moscovici (2015) para amalgamar não só 

um ator social ou um ambiente, mas o cotidiano escolar como um todo. Ou seja, na medida em 

que se constrói a representação, ela influi na realidade representada. Esse é um paradigma que 

remonta, inclusive, às Belas Letras e Artes: a arte imita a vida ou a vida imita a arte? 

Acreditamos que é nessa confluência que uma produção midiática se apresenta, pois: “a 

representação conecta o sentido e a linguagem à cultura.”. (HALL, 2013, p.31) 

No último capítulo, a pesquisa se debruça sobre a análise do objeto empírico (Malhação 

- Viva a diferença (2017) em que dois cotidianos escolares díspares são representados: um de 

iniciativa privada e o outro de escola pública. Nesse percurso para a compreensão do objeto de 
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pesquisa, como baldrame metodológico, optamos pela Teoria Semiolinguística, um ramo da 

Análise do Discurso de Linha Francesa de Charaudeau (2013). Nesse viés, o foco de análise 

recai sobre as circunstâncias do discurso cujas enunciações geram efeitos de sentidos conferidos 

tanto pelo produtor da enunciação quanto pelo interpretante do ato linguageiro. Nesse sentido, 

as relações humanas comunicativas, no entendimento de Charaudeau (2013), expressam 

relações de força nas quais há intencionalidade no ato de linguagem do ponto de vista de quem 

enuncia. Não há ato de linguagem que não seja intencional, embora não possamos reconstituir 

as intenções por completo, podemos trabalhar na leitura dos efeitos de sentido. Dentro dessa 

análise, o implícito e o explícito do signo na conjuntura da narrativa são resgatados para o 

entendimento do sentido que se relaciona com outros sentidos, conformando, assim, o discurso.  
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CAPÍTULO 1.  MALHAÇÃO, ESCOLA E A INDÚSTRIA DO INFOENTRETENIMENTO   

 

Malhação estreou em 24 de abril de 1995. Sua narrativa foi ambientada no cenário de 

uma academia de exercícios físicos durante 5 anos. Em 1999, dando continuidade à trama, o 

terreno onde se localizava a academia foi vendido, sendo ali construída uma escola. Inicia-se, 

assim, o ciclo, até 2009, de Malhação ambientado no Colégio Múltipla Escolha. Na temporada 

de 2015 (23ª), a escola pública é retratada como foco narrativo pela primeira vez na história da 

novela.  

A proposta desse capítulo é fazer um breve panorama da novela localizando o seu 

surgimento em um contexto histórico e social. Sua prolongada exibição e suas mudanças de 

ambientes da narrativa, principalmente de academia para escola, juntamente com o contexto 

histórico e social que a obra se insere, auxiliam-nos a compreender Malhação como um produto 

audiovisual de uma das maiores empresas de telecomunicações da América Latina. Portanto, 

esse capítulo também abarca reflexão sobre as teorias concernentes à indústria do 

infoentretenimento e seus produtos socioeducativos dentro do contexto da pós-modernidade. 

Elaboramos uma pesquisa exploratória a fim de compreender inicialmente a relação do público 

como a novela, bem como a relação desde mesmo público com a escola pública e os demais 

espaços narrativos representados. Essa pesquisa exploratória foi importante para 

desenvolvimento de estratégias de abordagem do material empírico (terceiro capítulo).  

 

1.1 MALHAÇÃO: PANORAMA DO PROGRAMA E CONTEXTO HISTÓRICO 

 

Cada mídia possui uma linguagem própria. Segundo Jost (2007), não se pode confundir 

as similitudes que a linguagem televisiva possui com a linguagem do cinema e do teatro, por 

exemplo. Entre as diferenças essenciais dessas linguagens que usam do audiovisual, a televisão 

possui uma programação instaurada em uma disposição cronológica, isto é, possui uma grade 

de programação. Esta faz parte de um todo que lhe confere identidade numa empresa de 

comunicação, que está próxima do seu público em sua cotidianidade, visto que está nos lares, 

gerando intimidade, pelo seu conteúdo e por sua presença, logo precisa ser vista e ouvida. A 

abrangência no tempo e no espaço no tecer da vida cotidiana é uma característica essencial da 

linguagem televisiva.   

Hoje, a TV está em convergência com outros meios móveis, como os smartphones e 

tablets, bem como sua tecnologia apresenta conectividade e outras funcionalidades. Um 

exemplo disso é o aplicativo GloboPlay que possibilita tanto o telespectador ver a emissora em 
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qualquer lugar, como acessar seus conteúdos fora da programação preestabelecida da própria 

smartTV, ou em aparelho mobile. O conteúdo do aplicativo ainda está dentro da discursividade 

da empresa de comunicação, que os disponibiliza sob certa possibilidade de escolha do ponto 

de vista da produção. Um exemplo disso, é a funcionalidade ao vivo, disponível para todos os 

aparelhos mobiles e não é disponível para as SmartTV, pois essas são concorrentes diretos da 

audiência em TV. Assim, para assistir ao canal na televisão respeitando a sua grade de 

programação é necessário usar da transmissão tradicional de difusão. A transmissão via internet 

na SmartTV funciona como uma biblioteca dos programas já exibidos anteriormente.  

Malhação foi ao ar em abril de 1995. A grande novidade que o programa trazia era o 

seu formato cuja ideia era ter uma semelhança com as soap operas americanas em relação à 

flexibilidade do término e do desenrolar dos personagens das tramas paralelas. A ideia dos 

escritores Andréa Maltarolli e Emanuel Jacobina era uma inovação da teledramaturgia dentro 

dos padrões até então apresentados pela Rede Globo. A academia de musculação/ginástica foi 

o espaço narrativo principal das tramas, assim também como local propício para introduzir os 

assuntos pertinentes ao mundo jovem como carreira profissional e relacionamentos.  

Após observação dos compactos das temporadas, acessadas em canais do Youtube e no 

canal stream GloboPlay, assim como, via o cruzamento de informações dos sites das 

organizações Globo (como o portal G1 e o Globo Memória) compreendemos e esquematizamos 

um quadro para nos auxiliar no entendimento da transição dos espaços narrativos centrais da 

trama por temporada. 

  

Tabela 1 - [ESPAÇO NARRATIVO POR TEMPORADA] 

TEMPORADA  Período de Exibição  ESPAÇO NARRATIVO PRINCIPAL 

1ª 24/04/1995 - 01/03/1996 Academia  

2ª 08/04/1996 - 28/03/1997 Academia  

3ª 31/03/1997 – 02/01/1998 Academia  

4ª 30/03/1998 - 02/10/1998 Academia e as tramas se estendem pra outros 

ambientes   

5ª 05/10/1998 – 15/10/1999 Malhação.com 

6ª 18/10/1999 – 07/04/2000 Escola – Colégio Múltipla Escolha  

7ª 04/200 – 05/2001 Escola – Colégio Múltipla Escolha 

8ª 07/05/2001 - 19/04/2002 Escola – Colégio Múltipla Escolha 

9ª 22/04/2002 - 25/04/2003  Escola – Colégio Múltipla Escolha 

10ª 28/04/2003 – 16/01/2004 Escola – Colégio Múltipla Escolha 

11ª 19/01/2004 – 14/01/2005  Escola – Colégio Múltipla Escolha  

12ª 17/01/2005 – 13/01/2006 Escola – Colégio Múltipla Escolha 

13ª 16/01/2006 – 12/01/2007 Escola – Colégio Múltipla Escolha 

14ª 15/01/2007 – 12/10/2007 Escola – Colégio Múltipla Escolha 

15ª 15/10/2007 – 09/01/2009 Escola – Colégio Múltipla Escolha Ernesto Ribeiro 

16ª 12/01/2009 – 06/11/2009 Escola – Colégio Múltipla Escolha Ernesto Ribeiro 

(Colégio integrado ao Shopping – Maior 

interatividade com o público via internet) 
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17ª 09/11/2009 – 20/08/2010 Escola – Colégio Primeira Opção 

18ª 23/08/2010 – 26/08/2011 Escola – Colégio Primeira Opção (participação de 

Neymar, jogador de futebol) 

19ª 29/08/2011 – 10/08/2012 Estudantes Universitários e suas vidas.  

20ª 13/08/2012 – 05/07/2013 Colégio Quadrante 

21ª 08/07/2013 – 11/06/2014 Casarão do Grajaú – Há escola, mas não é o foco 

central da narrativa. Há citação a um colégio 

particular. (Colégio Destaque) 

22ª 14/07/2014 – 14/08/2015 Academia de Artes Marciais e Galpão Cultural 

(Malhação Sonhos) 

23ª 17/08/2015 – 02/08/2016 Escola – Leal Brazil (grafada com z) e Don Fernão. 

Escolas Públicas   

(Malhação – Seu Lugar no Mundo) 

24ª 22/08/2016 – 02/05/2017 Academia – Primeira protagonista negra. 

(Malhação – Pro dia Nascer Feliz) 

25ª 08/05/2017 – 05/08/2018 Escola – Uma escola pública e outra privada. 5 

protagonistas jovens mulheres que configuram 

personagens tipo pra abordagem da temática da 

diversidade. (Malhação – Viva a Diferença)  

       Fonte: Própria autoria 

  

Nas primeiras temporadas se nota que o espaço narrativo veicula a essência do jovem 

que está na academia, o que coincide com a efervescência da esfera fitness no final da década 

de 80, ganhando visibilidade por meio da mídia em produções da indústria musical e 

cinematográfica.  

Em Furtado (2009) encontramos a mudança na área do bem-estar na década de 80 em 

que a musculação passa a ganhar espaço frente aos grupos de halterofilismo, inclusive com a 

inserção da mulher nas academias de musculação. Na indústria cultural, as personalidades 

investem em mostrar o corpo escultural obtido por meio da prática dos exercícios físicos, como 

exemplo Madonna e Olivia Newton-Jonh, que ganha o Grammy Awards com a sua música 

Physical (1981), uma referência ao mundo fitness. 

No campo econômico, Furtado (2009) evidencia que o “Brasil nesse mesmo período 

começa a intensificar as reformas neoliberais que compreendem, dentre outros fatores, uma 

abertura econômica que favorece o aumento das importações.” (p. 5). Assim, o mercado com 

maior abertura facilita a entrada de tecnologia para a implementação de academias de 

musculação: “As salas de musculação e de ginástica começam a se mostrar imponentes pela 

caracterização e quantidade de seu maquinário”. (FURTADO, 2009, p. 9) 

Observamos na narrativa da primeira temporada de Malhação a presença das 

modalidades destacadas por Furtado (2009), que ganham projeção no final da década de 80 e 

início de 90, quando a academia se torna espaço voltado não só a atender àqueles que treinam 

com fins de competição, mas aos mais variados perfis em busca de saúde, estética e bem-estar. 

(CAPINUSSÚ, 2006)  
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A ginástica, a natação e as artes marciais são frequentemente referenciadas nas cenas 

mostrando o cenário da academia e auxiliando no ritmo, assim envolvendo o telespectador nessa 

atmosfera. Além disso, as cenas frequentemente mostram o uso dos equipamentos da academia. 

Como aponta Furtado (2009), o mundo fitness estava em voga e juntamente havia uma abertura 

econômica que fomentou o campo de saúde e bem-estar, impulsionando a importação dos 

equipamentos e, portanto, propício à abertura de academias.  

Em termos geográficos, no território nacional, as academias estiveram atreladas 

inicialmente ao litoral, fato descrito por Capinussú (2006), visto que o litoral guarda grande 

parte das principais capitais do Brasil com o maior poder econômico. O autor aponta que nas 

grandes capitais, principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo, eram os locais nos quais as 

academias, a partir da década de 1940, foram fundadas com o modelo que é o mais próximo ao 

de hoje: base na ginástica, lutas e halterofilismo/culturismo (esse último substituído pela 

musculação).   Essa informação da localização geográfica coincide com a representação da 

primeira temporada de Malhação, na qual houveram inúmeras cenas para mostrar que a 

academia se localizava no litoral do Rio de Janeiro. As imagens abaixo exemplificam a 

localização e as modalidades retratadas pela novela:  
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Figura 1 Academia Externa. Fonte: Globotv 

  
Figura 2 Ginástica. Fonte: Globotv 

 
Figura 3 Natação Fonte: Globotv. 

 
Figura 4 Litoral. Fonte: Globotv 

Figura 5 Equipamentos. Fonte: Globotv Figura 6 Artes marciais. Fonte: Globotv 

 

Malhação fechou esse seu ciclo de academia como espaço narrativo em 1999. Em 1998, 

na quinta temporada do programa, já houve uma tentativa – mal sucedida – de inovação. Foi 

adotada uma proposta interativa com o público, em que eram veiculados o que pareciam ser 

alguns supostos melhores momentos da Malhação até o dado momento, associados à 

disponibilização ao público da escolha de novos finais. Foi a chamada Malhação.com, pois 

havia interatividade. Foi uma temporada em que um personagem principal em seu quarto 

chamava um convidado, também personagem, para relembrar os velhos tempos. Nesse 

momento, o público interagia através telefonemas e do site criado para o programa que era 

transmitido ao vivo.  

O nome do seriado permaneceu o mesmo apesar da mudança do cenário de academia 

para uma escola – o Colégio Múltipla Escolha – na sexta temporada. Para dar sentido à trama, 

a academia foi demolida e o terreno foi adquirido pelo personagem que povoa o imaginário de 

muitas gerações que assistiram ao programa, o professor Pasquale, interpretado pelo ator Nuno 



 

25 

 

Leal Maia. Ali foi construído o Colégio Múltipla Escolha, que acomodou nove (9) temporadas 

do seriado, de 1999 até 2007.  

Vale ressaltar que, no mesmo ano do início dessa nona temporada, o seriado “Sandy e 

Junior” também se ambientava em uma escola, estreou meses antes, em abril, passando nas 

tardes de domingo da TV Globo, sendo mais uma representação do cotidiano escolar brasileiro 

que circulou na mídia. O seriado vinha de uma tendência mercadológica mundial de narrativas 

que abordaram o jovem no contexto escolar na época. Diferente de Malhação, o seriado da 

dupla tinha, de certa maneira, público garantido, pois a dupla já estava com sucesso consolidado 

no universo fonográfico, possuía seu fã clube e estava em vias de lançar o álbum “Quatro 

estações”, de maior repercussão, quando os shows bateram recorde de bilheteria na casa 

Olympia (SP), gerando duas apresentações em uma única noite. (Portal G1, 2007). 

O seriado da dupla voltou a ser reexibido pelo Viva, canal fechado de TV, em 2015, 

quando Malhação volta, depois de duas temporadas, a abordar o ambiente escolar como foco 

central da narrativa via intensa discussão sobre o cotidiano escolar da escola pública. A temática 

da escola atrelada ao produto da indústria audiovisual para o público infanto-juvenil foi bem 

explorada pelo mercado no final dos anos 80 até primeira década dos anos 2000. São muitos os 

exemplos que poderíamos elencar das produções audiovisuais norte-americanas que possuem 

essa característica. Entre os anos 80 e 90, como “Anos Incríveis” (1988) da ABC, Dawson's 

Creek (1988) da WB e Beverly Hills, 90210 (1990) da Fox.  

No Brasil, a década de 90 é um momento, como aponta Colvara (2007), em que se 

buscava usar a potência das tecnologias de comunicação dentro do aspecto da interatividade e 

globalização. Ramos & Martins (2005) traçam um histórico do surgimento da TV por assinatura 

no Brasil, sua regulamentação e implementação, bem como, a sua origem nos Estados Unidos, 

na década de 40, na forma de cabo para garantir a transmissão para locais de difícil alcance.  O 

fim da década de 80 e início da década de 90 marcam o lançamento de canais para o público 

infanto-juvenil nos Estados Unidos, que mais tarde nos anos 2000 iriam ingressar no sistema 

brasileiro de televisão a cabo.  

Além da mudança no tipo e na qualidade da programação infantil que estava 

sendo transmitida pelas principais redes, a década de 1980 também trouxe o 

lançamento de uma transformação fundamental no panaroma da televisão – o 

surgimento da televisão a cabo. Em 1983, “a televisão a cabo supria quase 

70% das horas de programação infantil” (Pecora, 1998, p. 82). Em 1987, 

metade da América do Norte possuía televisão a cabo, portanto o acesso à 

programação infantil a cabo era uma realidade para a metade das famílias 

norte-americanas (Calabro,1992). Duas importantes organizações a cabo, a 

Nickelodeon e a Disney Channel, ingressaram nessa época na comunidade da 
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televisão infantil e foram responsáveis pela maior mudança na programação 

transmitida às crianças. (MAZZARELLA, 2017 p, 36)   

 

A Disney Channel e a Nickelodeon trouxeram a temática do cotidiano escolar 

massivamente em suas produções. Nos anos 2000, um clássico de representação do universo da 

escola veio do meio cinematográfico, como o já citado na introdução telefilme High School 

Musical, produção da Disney Channel, que possuía outras produções que se passavam na escola 

como os seriados Lizzie McGuire (2001) e As visões da Raven (2003). Essa tendência de 

temática sobre o ambiente escolar logo foi acompanhada pela produção audiovisual nacional. 

O SBT em parceria com a emissora argentina Telefe e com a Mexicana Televisa traz produções 

como Carrossel (1989), novela de grande expressividade que foi exibida no Brasil em 19914, e 

Chiquititas (1997).  Em 1999, a Rede Globo emplaca com a temporada de Malhação sobre o 

Colégio Múltipla Escolha, também como o seriado Sandy e Junior, da dupla de mesmo nome 

dos cantores.  

 

Figura 7 Professora Helena (Gabriela Rivero) descendo a rampa do planalto com Fernado 

Collor de Melo. Fonte: Portal SBTpédia, 2014.  

 

Esse resgate do produto para o jovem e que, portanto, dialogue com seu universo, está 

diretamente relacionado ao movimento político e a nova função social que o jovem passa a 

                                                           
4 A novela foi reprisada em 1993, 1994 e 1996 devido ao tamanho sucesso. Segundo Castro (2015), na primeira 

exibição superou os índices de audiência da novela da Rede Globo “O dono do mundo”, que estreiou junto com 

Carrossel em 1991, batendo mais de vinte pontos de audiência. Inclusive, a trama conseguiu interferir nos índices 

do Jornal Nacional que teve queda de 13 pontos.       
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desempenhar na sociedade. Baiense & Dias (2017) apontam o jovem enquanto uma categoria 

etária que ao longo do tempo foi se constituindo e ganhando visibilidade, por conseguinte  

direitos. As autoras citam como marco na trajetória da história da juventude o surgimento de 

uma importante revista nos Estados Unidos “[...] que seria não apenas uma representante, mas 

também um modelo para essa geração: a revista Seventeen. Nos anúncios publicitários de suas 

páginas, nasce o termo teenagers, logo adotados pelos especialistas de marketing e pelos 

próprios jovens”. (BAIENSE; DIAS, 2017, posição 494 e-book5).   

A diferença levantada pelas autoras entre a concepção do jovem norte americano e do 

brasileiro, sinalizam-nos o que analisamos ocorrer também na narrativa de Malhação da época 

(da primeira até a sexta temporada), seguindo assim a mesma tendência da mídia impressa. 

Baiense & Dias (2017), ainda apontam que a representação do jovem oscila “algumas vezes 

representados como esperança, noutras como ameaça, os jovens ganham destaque no 

jornalismo, sobretudo a partir dos anos 1990.”. (Posição 494 e-book).  O destaque que as autoras 

estão se referindo, é quando os jovens vão às ruas em 1994 e são denominados de caras pintadas 

nas reivindicações do impeachment do presidente da época, Fernando Collor de Mello.   

 O interesse temático que a sexta (6ª) temporada de Malhação irá empregar é ainda pelo 

jovem, contudo no contexto da escola. Não é uma escola qualquer, mas sim dentro do contexto 

da escola privada, faz-nos atentar para o momento histórico em que essa temporada de 

Malhação se insere, como apontamos via o levantamento da juventude de Baiense & Dias 

(2017).  Já em Salles & Fidelis (2006), encontramos um caminho para analisar e fundamentar 

o levantamento cronológico a respeito do tratamento da educação no Brasil por sucessivos 

governos. 

O mandato do presidente Fernando Collor de Mello (1990 até 1992), principalmente no 

que concerne aos movimentos para a implementação do “Estado Mínimo”, é uma demonstração 

da infiltração do pensamento do neoliberalismo no Brasil. O Neoliberalismo não traria de forma 

focal a descentralização e a privatização da educação, mas carrega em si a ideia potencial para. 

(SALLES; FIDELIS, 2006) 

Para os autores, é no mandato de Fernando Henrique Cardoso6 que o processo de 

descentralização econômica do Estado se inicia. Este processo ocorreu por meio de políticas 

públicas, implementadas, inclusive na educação. As mudanças vinham de uma demanda que se 

                                                           
5 Este livro é uma versão em e-book, lida em um aparelho kindlle, não marca páginas, mas sim posições.  
6 Fernando Henrique Cardoso: presidência de 1995 até 1º de janeiro de 2003. (Portal Planalto, 2017)   
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apresentava antiga 7, tornando-se pungente para o empresariado que se manifestava preocupado 

com a desqualificação do trabalhador frente às demandas internacionais. Era um momento em 

que diversas áreas da produção implementavam as novas tecnologias. Portanto, a preocupação 

recaía na falta de mão de obra qualificada. (SALLES; FIDELIS, 2006) 

A década de 90 é marcada pela necessidade de tornar a escola mais eficiente, tendo em 

vista, contudo, os objetivos do mercado e o papel da escola de auxiliar no desenvolvimento 

pessoal e social do cidadão. Assim, dentro da demanda de produção, os trabalhadores 

precisariam ser mais flexíveis, visto a transição do modelo de produção fordista, ainda com a 

ótica antiquada, para o taylorista. Ou seja, a ótica fordista confere à escola uma forma de 

desenvolver as suas atividades dentro do domínio do campo do fazer básico, pouco útil para as 

novas demandas, de certa forma essa maneira engessada permanece até os dias atuais. Já o 

modelo taylorista, exige que a escola tenha uma postura da especialização, com isso cresce a 

onda de educação tecnicista gerando a implementação dos inúmeros cursos técnicos 

profissionalizantes e a criação das escolas técnicas.   

Segundo Lopes & Caprio (2008, p. 2), “no discurso neoliberal, a educação deixa de ser 

parte do campo social e político para ingressar no mercado e funcionar a sua semelhança”. É 

nesse contexto que a nova LDB 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) é 

implementada e se apresenta como um elo neste cenário, adequada a uma concepção de escola 

“democrática” e de qualidade para uma proposta concebida em uma ótica neoliberal. Esse 

documento norteador, na prática, demonstra uma dissonância entre lei e o chamado chão de 

escola pelos professores, isto é:  a prática real, o fazer pedagógico do cotidiano escolar in loco. 

Essa crítica permanece até os dias de hoje no que concerne a nova diretriz curricular: a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC).  Ainda segundo Lopes & Caprio (2008), os pais e alunos 

são vistos como consumidores na ótica neoliberal, portanto os conteúdos de construção de 

cidadania são esvaziados para a lógica do mercado (produção e consumo). 

Em Malhação, não por acaso, o nome dado à escola é Múltipla Escolha. Ele carrega um 

significado dentro desta conjuntura exposta até aqui, ou seja, o múltiplo. O profissional 

polivalente, o capacitado. Compreendemos, portanto, como ilusões de escolhas que os 

indivíduos no mundo capitalista moderno possuem (BAUMAN, 2001; CANCLINI, 2008).  

Mundialmente com as demandas das novas tecnologias de comunicação e informação, tem se 

repensado sobre o processo educacional e apontado uma suposta crise do sistema de educação, 

                                                           
7 A preocupação com a valorização do trabalhador face à reestruturação produtiva já vinha sendo uma 

invocação da Organização Internacional do Trabalho (OIT) desde a década de 70. (SALLES; FIDELIS, 

2006) 
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pois esta ainda não acompanhou uma maneira de dialogar com os avanços tecnológicos como 

aponta Bauman (2013) no seu livro “Sobre Educação e Juventude: conversas com Ricardo 

Mazzeo”. No capítulo 2, abordaremos a questão da suposta crise de educação dentro de uma 

conjuntura epistemológica em um contexto onde são travadas disputas ideológicas.   

Já que a dita crise da educação reside, justamente na dificuldade de desenvolvimento de 

múltiplas competências do sujeito, ao retratar uma escola que se nomeia como portadora de 

aberturas dos diversos caminhos que ampliam as habilidades do educando (múltipla escolha), 

compreendemos que a solução para tal crise é representada no programa escolhendo representar 

escola de iniciativa privada e não pública. O apagamento da escola pública funciona como uma 

maneira de não abordar os problemas da educação, visto que se representa uma escola ideal 

(utópica). Seus professores, então, apresentam supostas soluções inovadoras para os problemas 

com uma metodologia comum. A infraestrutura é um elemento expressivo, pois o ambiente é 

amplo, com quadra poliesportiva, salas equipadas, biblioteca com computadores e armários 

para alunos. Inclusive, sendo uma realidade dissonante não só nas escolas públicas, mas 

também na maioria das escolas privadas brasileiras. A escola retratada é similar as retratadas 

pelos seriados americanos já citados aqui.   

Além das políticas públicas implementadas na área da Educação Básica de capacitação, 

bem como medidas governamentais para o aumento da rede pública (como o Educação Para 

Todos), há também dados de pesquisa elaborada pelo Ministério da Educação que apontam para 

um cenário relativo à quantidade total de matrículas no ensino básico. A predominância é da 

rede pública no número de matrículas, exceto no nível superior.  

 

Tabela 2 [ Distribuição da matrícula por nível de ensino]8 

 

                                                           
8 Nossa produção científica faz parte do ensino superior de uma instituição pública federal, ressaltamos, portanto, 

o número de matrículas na rede pública do ensino superior de 27% (MEC, 2014), revelando que este nível de 

ensino já se encontra majoritariamente privatizado. Evidentemente, que ainda em termos de pesquisa é a 

universidade pública que tem a maior produção e ganha evidência no cenário global.  
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Portanto, se a realidade predominante da sociedade brasileira é da rede pública de 

ensino, a representação do cotidiano escolar de Malhação não reflete esta realidade. Ao menos 

não em suas quinze (15) temporadas que tiveram foco na escola privada. Fazendo ser mais da 

metade da existência do programa. Apesar de não representar a realidade, conforma uma 

memória social em que a escola privada é a que possui qualidade. Assim, adentramos o novo 

milênio com um aumento de 21% no número de matrículas nas escolas particulares. Esse fluxo 

de mobilidade escolar da pública para a particular fez a matrícula da rede pública cair em 10% 

(TAKASHI, 2014). Não interferindo na supremacia da escola pública em termos de número de 

matricula, contudo é um movimento expressivo. A escola privada se torna a ideal: a escola dos 

sonhos. A essa escola é atrelada a imagem da eficiência, portanto da qualidade. A mídia cria 

uma conjuntura retórica que reforça essas qualidades. Há o telejornal que frisa essa qualidade, 

o seriado e a matéria de jornal. Um modelo de escola ideal é representado e, também, é aquele 

que se faz querer consumir. Ampliaremos a discussão da utopia no capítulo dois (2) desta 

dissertação.  

Em 2007, ainda no ambiente escolar, Malhação começa uma nova fase em que retrata a 

fusão entre o Colégio Múltipla Escola e o Colégio Ernesto Ribeiro, também privado. Com essa 

fusão foi introduzida a temática da pluralidade na trama, pois há nesse contexto o convívio de 

alunos de realidades diferentes: os que recebem auxílio e vivem no albergue do colégio e 

aqueles cujas famílias são abastadas. Esse formato narrativo, que se manteve até 2009, é 

reformulado para uma escola que migra para dentro de um shopping center, trazendo 

implicitamente o discurso da escola enquanto produto de consumo, portanto, a mercantilização 

do ensino.     

Em 2010, a nova escola recebe o nome de Primeira Opção, e, também neste ambiente, 

a diversidade costura a trama via ao choque das realidades díspares: pobre e rico. Mais uma 

vez, é uma temporada que retrata o cotidiano escolar da escola privada. A inclusão de acesso 

do menos favorecido é via bolsa escolar.  No site Globo Memória há o seguinte texto que 

resume a trama principal:  

 

Pedro (Bruno Gissoni) mora na periferia, acorda cedo e pega duas conduções 

para chegar à escola. Catarina (Daniela Carvalho) mora em um bairro nobre, 

perto do colégio. Os dois se conhecem no Primeira Opção, palco do encontro 

entre outras pessoas de origens e classes sociais diferentes, que convivem em 

torno de um objetivo comum, a educação. (Portal Memória Globo, 2017)  
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Esse trecho denota a esfera meritocrática, visto que a bolsa é fruto de um esforço 

individual. Desse esforço, o personagem passa a integrar um universo de possibilidades em que 

ele pode a partir daí ascender socialmente.      

Em 2011, Malhação retira totalmente o eixo temático da escola e se volta para a temática 

da internet: “a internet ganha destaque na trama, ao aproximar e intensificar os laços entre os 

personagens, unindo e complementando suas relações.”. (Globo Memória, 2017). O 

protagonista Gabriel (Caio Paduan) tem um blog famoso de mistério “Além da intuição”, nele 

se faz a abordagem de assuntos paranormais e começa a investigar alguns desses fatos. (idem, 

2017). Além disso, a faixa etária representada também sofre um deslocamento: são jovens 

universitários e não jovens na idade escolar.  

Na temporada seguinte, o ambiente escolar retorna e passa a ser no Colégio Quadrante, 

localizado, na trama, na zona sul do Rio de Janeiro – mesma região da escola da temporada de 

2012 e 2013. No site Globo Memória, o Colégio Quadrante é nomeado como uma escola 

pública cujo acesso ocorre via prova garantindo assim uma bolsa de permanência dos alunos. 

No desenrolar da própria narrativa observamos, no entanto, que não se trata de uma escola 

pública, mais sim de uma escola particular com um sistema de bolsa.  

Nesta temporada, Malhação ganhou um novo colégio, o Quadrante. É uma 

escola pública que preza pela excelência de ensino, cujo acesso se dá por uma 

prova classificatória, permitindo o convívio de alunos de diferentes realidades. 

É lá que os jovens passam a maior parte de seu tempo. Partindo do triângulo 

amoroso formado pelos três protagonistas, a trama se desdobra em histórias 

paralelas que são concluídas a cada duas semanas. O tema do novo ano gira 

em torno das pequenas grandes escolhas feitas na adolescência. (Portal 

Memória Globo, 2017) 

   

A 21ª temporada de Malhação (2013/2014) teve sua trama principal com foco no 

triângulo amoroso de duas irmãs com o enteado, tendo a maior parte dos acontecimentos 

voltados para própria casa da família, no Grajaú. O ambiente escolar ocorreu no Colégio 

Destaque, mais uma vez um colégio privado, foi a temporada que obteve um dos piores índices 

de audiência (15 pontos), como o diretor Luiz Henrique Rios disse em entrevista para o portal 

O Dia. (O Dia, 2014). A primeira aparição da escola foi no 20º capítulo em uma cena cujos 

professores estavam em uma reunião para alinhar os projetos da escola.  

A partir de 2015, Malhação começou a apresentar algumas de suas temporadas com 

subtítulo específico, fato que não ocorria até então.  A publicidade passou a ser diferente, pois 

as estratégias foram traçadas em cima do subtítulo, no que ele carregava de sentido. Essa 

mudança não ocorreu só no título, mas também no seu formato de produção, visto que a novela 
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começou a ser feita pensando também no público que a consumia pela plataforma Globoplay. 

Aos poucos a Malhação academia foi se desatrelando da memória do público, visto a sua 

renovação com as novas gerações de telespectadores. A 22ª temporada resgatou o laço do 

programa com o mundo do esporte, foi denominada Sonhos, atribuído esse nome, pois foi 

retratada a busca dos jovens para concretizar seus sonhos.  

Essa temporada é um marco, pois veio com o objetivo de alavancar os índices do 

programa que estavam em baixa, portanto é marcada por uma série de inovações. Um exemplo 

foi o lançamento do conteúdo de transmídia, uma estratégia para ganhar mais audiência, 

marcada como a grande aposta dessa temporada.  

O conceito de transmídia é uma das armas que os autores, Rosane Svartman e 

Paulo Halm, têm para ajudar a alavancar o ibope da novela que, por muitos 

anos, serviu para testar novos atores. Mas que, na temporada passada, 2013, 

teve a pior audiência da história (média de 15 pontos). “A gente entende que 

esse conceito da interatividade vai crescer. Isso é da natureza do meio digital. 

Obviamente que precisa ser feita de uma forma organizada. Nessa temporada, 

queríamos colocar o público mais perto do nosso produto”, explica Luiz 

Henrique Rios, diretor-geral de ‘Malhação Sonhos’. (O Dia, 2014)  
  

Outra inovação foi a inclusão de animação em 2D de alguns personagens que tiveram 

grande repercussão com o público. Estes ganharam um conteúdo em animação. Foi o caso do 

casal Pedro (Rafael Vitti) e Karina (Isabella Santoni), que a legião de fãs era tamanha que nas 

redes socias foram shipados9 de Perina ou Pedrina, utilizado via hashtag ( #perina, #pedrina10).  

 

                                                           
9 Shippar tem origem das palavras friendship e realtionship (amizade e relacionamento). Ficou comum o uso shipp. 

No Brasil a palavra shippagem é um apelido para um o casal a partir da junção dos nomes dos dois. Esse processo 

é empregado, também, para dupla de amigos que possuem laços fortes de amizade.  
10 Retiramos os primeiros exemplos de postagem através do rastreamento da hashtag feito no dia 2º de abril de 

2018 no site twitter.com.  
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                              Figura 8 #perina. Fonte: Twitter, 2018. 

 

Esta temporada resgata o ambiente da academia de educação física, mas não como nas 

primeiras temporadas. O ambiente é um espaço cultural, sendo descrito como um galpão; local 

que fora uma antiga fábrica de tecidos. Na trama, esse espaço se localizava no bairro Catete, 

zona sul do Rio de Janeiro, e ali funcionavam a Escola de Artes Ribalta e a Academia de Lutas 

do Gael. Nessa temporada, pela primeira vez, são representados alunos que fazem parte da rede 

pública do ensino, sendo alguns desses alunos da Escola de Artes Ribalta. Em muitos episódios, 

tais alunos estão com o uniforme da rede estadual de ensino do Rio de Janeiro. É o caso da 

personagem Sol (Jeniffer Nascimento) e seu amigo Wallace (Antônio Carlos), que já no 

primeiro capítulo da trama aparecem na sua escola e pegando transporte público para ir até a 

Escola de Artes Ribalta fazer uma audição. Pontuamos que os alunos da escola pública são 

representados pela primeira vez e são caracterizados como pessoas pobres, além da escolha 

narrativa recair na representação deles por meio de atores negros. Um fato marcante, pois 

reforça o estereótipo do aluno da escola pública.   

 

 
Figura 9 Sol treinando na sala para audição. 

Fonte: Gshow, 2014. 

 

 

 
Figura 10  Sol Corre para pegar ônibus para 

ira ao Ribalta. Fonte: Gshow, 2014 
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Na 23ª temporada de Malhação, intitulada Seu Lugar No Mundo, foi a primeira vez em 

que a escola pública foi protagonista na trama.  São retratadas duas escolas públicas, polarizadas 

na narrativa, visto que uma é colocada como de qualidade e, portanto, de prestígio e a outra 

não. A Leal Brazil (grafada com Z) é a escola de mais qualidade e prestígio, para a qual se 

ingressava via prova. A outra escola, de menor prestígio e qualidade, é denominada Don Fernão. 

Na imagem abaixo observamos o estereótipo representado dos alunos da escola de menor 

prestígio em relação ao que fazem parte da de maior prestigio, construído principalmente pela 

vestimenta e pela postura da representação. Mais uma vez, salientamos o estereótipo do negro, 

este vinculado ao espaço de menor qualidade que fica aparente na imagem abaixo e no decorre 

da trama.  

  

 

        Figura 11 Esquerda núcleo da Escola Leal Brasil, direita núcleo da Escola Don Fernão.  

Fonte: Gshow 

 

No enredo, muitos alunos do Don Fernão almejavam ingressar na Leal Brazil, buscando 

garantir um futuro melhor. Durante alguns episódios, foi citado o incentivo de empresas 

privadas à escola. Essa temporada coincide com as manifestações dos estudantes que eclodiram 

nas principais capitais do país entre 2015, havendo, inclusive, episódios que fizeram referências 

às ocupações estudantis, retratando a ocupação da escola fictícia Don Fernão pelos alunos da 

trama.  
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Figura 12 Ocupação Don Fernão. Fonte: 

Bitencourt, Carla. 2016. 
Figura 13 Manifestação Leal Brazil. 

Fonte: Gshow, 2015. 

  

Em 2016 e 2017, a 23ª temporada começa no Ceará e mostra Joana (Aline Días) na sua 

viagem em busca de conhecer seu pai no Rio de Janeiro. Cansada dos maus tratos sofridos pelo 

padrasto desde a morte de sua mãe, Joana ruma para uma nova vida. Ela começa a trabalhar 

como faxineira na academia do seu pai (Ricardo, interpretado por Marcos Pasquim), que não 

tem conhecimento ainda da paternidade. Ela passa por muitos percalços, pois a sua meia irmã 

Bárbara (Barbara França), filha de Ricardo (Marcos Pasquim) tem muito ciúmes dela, já que as 

duas estão envolvidas no mesmo triangulo amoroso. Ao final da novela, as irmãs se 

conciliaram, inclusive casaram na mesma cerimônia.   

Figura 14 Joana e Barbara conflito na 

Academia. Fonte: Gshow, 2017. 

          
Figura 15 Casamento Fonte: Gshow, 2017. 

 

Houve um corte no fio narrativo do enredo na trama da 23ª temporada exibida entre 

2016 e 2017, Malhação – Pro dia Nascer Feliz.  Há o retorno do ambiente da academia de 

educação física. Em relação a outras épocas, o diferencial do programa foi a introdução pela 

primeira vez na história do seriado de uma protagonista negra como frisada em matéria do 

Estadão (2016). O arquétipo escolhido pela produção foi da moça batalhadora, de origem 

humilde do Nordeste e negra. Mais uma vez, compreendemos que o programa almeja marcar 

espaço na temática da diversidade, dessa vez via representação étnico-racial. Contudo, 
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questionamos a fórmula dessa representação do arquétipo do negro, enquanto aquele que 

precisa passar por um processo de redenção, localizado primeiramente em atividades do servir.   

Por fim, chegamos ao recorte dessa pesquisa; a 25ª temporada, que retorna à escola.  

Malhação - Viva a Diferença é ambientada em duas escolas: uma pública e outra privada. Se 

na outra temporada o fato inovador era a primeira protagonista negra da história do seriado, 

nesta 25ª temporada, o protagonismo recai sobre cinco (5) jovens que são diferentes, contudo 

desenvolvem uma amizade que faz a trama se desenrolar. A situação chave que une as 

personagens é o nascimento do filho de Keyla (Gabriela Medvedosvski) no vagão do metrô, 

que por mau funcionamento para com elas dentro. A partir daí, esta ocasião única as faz manter 

contato.  

 

 

Figura 16 Da esquerda para direita: Keyla (Gabriela Medvedovski), Tina (Ana Hikari),), Ellen 

(Heslaine Vieira) Benê (Daphne Bozaski) e Lica (Manoela Aliperti). Fonte: Gshow, 2017. 

 

Malhação - Viva a Diferença é a culminância da temática da diversidade e os seus 

produtores a apresentam como uma obra de merchandising social. Um brinde a diferença, como 

sugere o título. Para isso, a produção escolhe o ambiente escolar como palco e traz, também, 

pela primeira vez a polarização latente entre o público e o privado. Dessa polarização, 

evidencia-se a precariedade da escola pública representada. Fato que iremos abordar no terceiro 

capítulo, em específico, para compreendermos como a diversidade é construída quando se 

estabelece essa polarização.   

As cinco meninas (as fives) também estão ligadas pelo ambiente escolar que 

frequentam, são duas escolas próximas, no sentido espacial, em que as personagens estão 
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distribuídas.  Incialmente na Escola Estadual Cora Coralina estão as seguintes personagens: 

Keyla (Gabriela Medvedovski), aquela que concebeu o filho no metrô – também filha de um 

ex-cantor dono de um bar; Benê (Daphine Bozaski), filha da zeladora da escola, é autista e mora 

na escola; e Ellen (Heslaine Vieira), negra e moradora de uma comunidade, filha de enfermeira 

– ela muito sabe sobre Tecnologia da Informação e seu nickname na rede é Lady Killer. Já no 

Colégio Grupo, escola privada, inicialmente estão as personagens: Tina (Ana Hikari), uma 

menina oriental que sua mãe é médica e responsável pelo Conselho de Pais da escola; Lica 

(Manoela Aliperti), filha do diretor e dono da escola, sua mãe é de uma família tradicional 

paulistana. 

 

 

1.2 PESQUISA EXPLORATÓRIA: A REPRESENTAÇÃO DO COTIDIANO ESCOLAR 

EM MALHAÇÃO 

 A fim de compreender o objeto dentro da abordagem teórica metodológica, aplicamos 

uma pesquisa de opinião elaborada através do aplicativo Google Forms com o seguinte título: 

A representação do cotidiano escolar na televisão. A pesquisa foi aplicada no período de vinte 

e seis de fevereiro de 2018 até cinco de março de 2018 via e-mail e redes sociais (Facebook e 

Whatsapp). O período em que a pesquisa foi aplicada foi planejado para que coincidisse com a 

última semana de exibição da novela Malhação - Viva a Diferença, visto que a última semana 

de exibição de uma obra ficcional na televisão brasileira costuma ter muita audiência devido à 

expectativa gerada pelas vinhetas de divulgação desses últimos capítulos. Para nós é de extrema 

relevância que os entrevistados tivessem conhecimento da trama, já que este estudo se aporta 

sobre as significações da linguagem. Assim, a pesquisa foi aplicada com a novela ainda em 

exibição, mas em um momento em que grande parte do conteúdo já tivesse sido exibido. 

Dividimos a pesquisa em dois blocos: o primeiro abordou dados pessoais dos entrevistados 

(endereço de e-mail, idade e escolaridade). O segundo contemplou questões relativas à narrativa 

televisiva do programa (identificação com os personagens, espaços e realidade retratada).  

A amostra que obtivemos foi de 128 pessoas. Em relação à faixa etária, 64 pessoas 

possuem entre 26 e 35 anos (50,8% dos entrevistados), sendo, portanto, o grupo etário de maior 

dominância nessa pesquisa. Entre as demais pessoas: 23 tinham entre 36 e 44 anos e 19 pessoas 

mais de 45. Entre os mais jovens, foram entrevistadas 3 pessoas com menos de 15 anos, 6 

pessoas entre 15 e 18 anos e 11 pessoas entre 19 e 26 anos. Todas as faixas etárias propostas 

pela pesquisa foram atingidas. 

                                 Tabela 3 - Faixa Etária dos entrevistados. 
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    Fonte: própria autoria.  

 

Ao avaliar o ensino público no Brasil, os entrevistados marcaram suas impressões, numa 

escala de 0 a 4, sendo 0 “péssimo” e 4 “muito bom”. Os participantes da pesquisa avaliaram o 

ensino público da seguinte forma: 5% com a nota 4 (muito bom), 42% com a nota 3 (bom), 

37% com a nota 2 (regular), 16% com nota 1 (ruim) e nenhum entrevistado avaliou o ensino 

público como “péssimo” (grau 0). Apenas 16% avalia o ensino público como ruim. 

                                                   

Tabela 4   Avaliação do Ensino Público. 

 

                                   Fonte: Própria autoria.  
 

 

Em relação aos dados coletados sobre escolaridade, 77,8% dos entrevistados afirmam 

que possuem o ensino superior completo, seguindo uma cronologia da vida escolar acadêmica 

coerente com os parâmetros institucionais de ensino. No que concerne à rede de ensino 

frequentada pelos entrevistados, 54,8% estudou rede pública e 45,2% na rede privada. Além 

disso, aferimos o tempo de permanência dos entrevistados em ambas as redes, pois sabemos 

que o ensino é oferecido por segmentos e o tempo de permanência revela o tempo vivido em 

cada realidade. Dos 54,8% que estudaram nas escolas públicas, 68,1% responderam que 
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permaneceram por mais de 11 anos. Já dos 45,2% que estudaram nas escolas privadas, 79% 

responderam que permaneceram por mais de 11 anos.  

                              

                                                 Tabela 5  Rede de ensino frequentada. 

                                        
                                  Fonte: Própria autoria. 

Considerando que a vida escolar acadêmica possui 11 anos do ensino básico e em média 

4 anos do ensino superior, esses dados nos revelam a quantidade de tempo de permanência em 

cada rede. Logo, podemos a partir deles inferir que mais de dois segmentos completos foram 

feitos pelos entrevistados nas suas respectivas redes, sendo a maioria dos entrevistados oriundos 

da rede pública.  

Para aferir as experiências e o imaginário dos entrevistados a respeito do ambiente 

escolar, foram feitas algumas perguntas sobre a oferta de ensino. Foram apresentados 7 

elementos, dois quais o entrevistado poderia escolher até 3, referentes ao que poderia garantir 

a qualidade do ensino: estrutura física, professores, alunos, verbas, políticas de governo, gestão 

escolar/direção e outros (a definir pelo entrevistado). Como resultado, observou-se que: 92 

pessoas escolheram o elemento “professores”, 67 “gestão escolar/direção”, 52 “políticas de 

governo”, 46 “verbas”, 35 “estrutura física”, 15 “alunos”. Das 6 pessoas que marcaram 

“outros”, 5 descreveram como “Todos em conjunto” e uma acrescentou “Amor dos docentes 

pela profissão e dos discentes pela própria vida.”.  

Tabela 6  Elementos que garantem qualidade ao ensino 

 

 Fonte: Própria autoria. 
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Com isso, observa-se que o recurso humano ainda é um ponto de maior valia para as 

pessoas recaindo a importância sobre o professor e a gestão escolar. O centro da qualidade do 

ensino para os respondentes recai sobre um dos participantes da ponta do fazer pedagógico, o 

professor, o que nos ratifica o caráter catequético e missionário do professor que ao longo do 

tempo foi se constituindo sobre essa profissão como uma de suas representações. O aluno é 

colocado aqui como um agente para uma minoria (15 pessoas), o que pode indicar uma visão 

limitada do potencial de seu protagonismo. Já as “estruturas físicas” não foram um ponto de 

maior destaque, o que será problematizado mais adiante.  

Já em relação aos elementos que deveriam melhorar no ensino público, 97 pessoas 

apontaram as “Políticas de governo”, 76 as “Verbas”, 67 a “Estrutura física”, 40 a 

“Gestão/direção escolar”, 17 “Professores”, 8 apontaram os “Alunos” e 7 “Outros fatores”. Em 

contraste com os dados anteriores, não mais os recursos humanos são apontados nas primeiras 

posições. Compreendemos, então, que, para os entrevistados, há uma diferença entre o que de 

fato irá garantir a qualidade de ensino e o que no atual cenário deveria melhorar nas escolas 

públicas. Os três elementos que os entrevistados apontaram como aquilo que deveria melhorar 

nos aponta para uma questão de infraestrutura, pois muitas das políticas governamentais não 

são apenas sobre planos e metas de ensino, mas sim sobre a conservação e ampliação da rede. 

As segundas posições votadas referendam a importância da infraestrutura que são verbas e a 

estrutura física propriamente dita. Esses dados nos auxiliam a dar tônus às questões que 

levantamos sobre a representação da escola pública, portanto, a forma como ela é imaginada na 

sua conjuntura funcional.  

 

Tabela 7 Elementos que melhoram a qualidade ao ensino. 

  

                                    Fonte: Própria autoria  
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Ressaltamos que algumas das perguntas tratavam da qualidade de ensino de maneira 

genérica, independente da sua origem pública ou privada e outras focavam nos elementos de 

melhoria do ensino público especificamente. Em relação à noção de “público”, compreendemos 

que, ao acrescentá-la, houve um deslocamento de percepção sobre a escola, visto que, na 

pergunta em que esse vocábulo aparece, os entrevistados tenderam a responder sobre recursos 

materiais, como verbas e infraestrutura. Com isso, percebemos que há um alinhamento entre a 

questão imagética da deficiência estrutural da escola pública evidenciada nos meios de 

comunicação e a percepção do telespectador. 

Fizemos uma pergunta para introduzir a segunda parte da pesquisa e também para 

realizar uma triagem dos telespectadores da ficção seriada em questão, buscando aqueles que 

de fato eram telespectadores da trama. Dos 128 entrevistados, 111 assistiram a telenovela, 

sendo, portanto, a maior parte dos respondentes. A segunda seção da pesquisa se destina a 

compreender as memórias marcantes sobre a telenovela Malhação, bem como a relação do 

ambiente escolar da novela com o vivido pelos entrevistados. Para tanto, listamos 5 ambientes 

da novela Malhação11 que aparecem ao logo dos anos de sua exibição: academia, escola 

particular, lanchonete, escola pública, residência dos personagens e outros. A maioria dos 

entrevistados, 48%, se recorda mais do ambiente da escola particular, 31% da academia, 9% da 

lanchonete, 6% da escola pública e 5% das residências dos personagens. Como já dissertado no 

capítulo 1, a Malhação é uma telenovela que está no ar por um longo período, e o seu título tem 

origem no ambiente em que se passam as primeiras temporadas: uma academia. Esse ambiente 

ainda está vivo na memória dos telespectadores da novela, que mesmo mudando seu eixo 

temático não mudou o seu nome. A escola particular é o ambiente mais recordado, o que reflete 

também no ambiente mais representado: no total de 25 temporadas, a escola particular foi 

abordada em 16 edições.  

                                                           
11 Como critério para a escolher os ambientes utilizamos o quadro 1 presente no capítulo 1 dessa dissertação.  
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Tabela 8  Espaços Narrativos mais lembrados   

      

             Fonte: Própria autoria  

 

Nesse momento da pesquisa, foi feito uma outra pergunta para fazer um recorte ainda 

mais específico, pois buscamos compreender quem eram os telespectadores da atual temporada 

de Malhação -Viva a Diferença, já que é a temporada de recorte deste trabalho. Como resposta, 

53% dos entrevistados telespectadores de Malhação assistiram à temporada Viva a Diferença, 

o que corresponde a 58 pessoas. Pedimos, em seguida, para que os entrevistados avaliassem o 

melhor diretor de escola: Doris (Escola Estadual Cora Coralina, escola pública) ou Edgar 

(Colégio Grupo, escola privada). Demos, também, a opção “nenhum”, pois a retórica do 

discurso pedagógico institucional é na narrativa centralizado em oposição nessas duas figuras. 

Entre os entrevistados, 60% avaliaram a Dóris como sendo a melhor e 36% afirmaram que 

nenhum dos dois, apenas 4% avaliaram o Edgar como melhor.  No terceiro capítulo iremos 

retomar essa questão, problematizando a representação da diretora e os seus efeitos de sentido.  

Sobre a representação do cotidiano escolar da trama, 59% dos entrevistados 

telespectadores da temporada “Viva a diferença” afirmaram acreditar que ela não retrata a 

realidade brasileira. Quando perguntados sobre a escola com a qual mais se identificam, 50% 

dos entrevistados indicaram a Escola Estadual Cora Coralina, 45% nenhuma das escolas 

representadas e apenas 5% com o Colégio Grupo (escola privada).  
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Tabela 9  Escola de maior identificação pelos entrevistados 

 

                         Fonte: Própria autoria 

 

Assim, mesmo a maioria não acreditando na verossimilhança da representação do 

cotidiano escolar da trama com a realidade brasileira, a maioria ainda se sente representada pela 

escola pública retratada. Isso nos leva a pensar sobre a questão da representatividade da escola 

pública na mídia, pois ao longo de mais de duas décadas da exibição da novela ela não foi 

visibilizada. Ou seja, é uma narrativa para jovens que foca no espaço comum a escola pública 

que foi excluída por mais da metade das temporadas até o presente momento.  Lembramos, 

ainda, que como apontamos no primeiro capítulo, o número total de matrículas no Brasil no 

ensino básico se efetiva na rede pública de ensino, confirmando também os nossos dados de 

pesquisa que apontaram dentro da nossa amostra para a maioria oriundos da rede pública de 

ensino. 

Buscamos saber também os motivos que levaram os respondentes a se identificarem 

com uma das realidades representadas pelas escolas retratadas na telenovela. Como resultado, 

obtivemos 32 respostas que versaram principalmente sobre a relação dos respondentes com suas 

experiências vividas e a representação televisiva. Como experiências vividas, entende-se 

acontecimentos que foram representados na novela que se assemelham com os vivenciados 

pelos telespectadores nas suas respectivas escolas. Como resposta, a maioria afirmou se 

identificar com a escola pública: 29 desses entrevistados são oriundos da rede pública e 5 da 

escola privada. Os motivos apresentados pelos respondentes foram classificados como 

“experiência vivida” e “realidade retratada” (representação similar da atual situação da escola 

pública). Dos entrevistados, 18 afirmaram que as situações apresentadas pela telenovela têm 

relação direta com as vivências na escola pública ou o imaginário de educação. Em paralelo, 

12 respondentes afirmaram que se identificaram com os episódios que retratam de maneira 
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verossímil a realidade brasileira, não relacionando diretamente com as suas experiências. Todas 

as respostas sobre esta questão estão relacionadas no anexo b.   

 

 

1.3 A INDÚSTRIA CONTEMPORÂNEA DO ESPETÁCULO E DO 

INFOENTRETENIMENTO 

 

O espetáculo, no sentido de vivência intensa emocional/sensorial, é uma das formas 

mais arcaicas de lazer. Já na Antiguidade se buscava teatros e arenas. Enquanto uma categoria 

da teoria social, o espetáculo é compreendido como elemento que ressignifica fatos, visões, 

sentimentos, fornecendo-lhes tonicidade (intensidade), pois os correlaciona a uma rede 

semântica peculiar. O espetacular, portanto, é produto e processo de construção de sentidos, 

correspondendo assim, como afirma Debord (1997, p. 13), a “representação”. O espetáculo se 

refere a  “uma relação social entre pessoas, mediada por imagens”, consistindo tais imagens em 

simbologias/significados associados a signos diversos, de bens de consumo a 

acontecimento/fato, de produtos midiáticos a comportamentos de indivíduos e grupos, 

incluindo aqui a intensidade emocional referente ao “consumo de divertimentos”, entre outros 

elementos, como delimita Debord (1997, p. 14). É frente a este significado que o autor associa 

muitas vezes significado a “aparência”, tanto no sentido de visibilidade quanto do imediato e 

superficial (DEBORD, 1997, p. 16). Espetáculo é o cristalizar do mundo, que ao se fazer 

fornece base para uma cultura cíclica em que o espetáculo forma modos de ver e viver.  

A própria mídia já remete ao espetáculo o sentido de representação de fatos que se 

tornam ainda mais espetacularizados para se conquistar a audiência. Um exemplo 

contemporâneo disso são casos diversos do quadro RJ Móvel, do Jornal RJ TV da Rede Globo, 

que mudou seu formato, tornando sua abordagem mais sensacionalista ao introduzir em 2011 a 

Jornalista Susana Naspolini, dentro do âmbito da informação.  

Ao introduzir nas informações jornalísticas sobre demandas da população (saneamento 

básico, resolução de buracos na rua, entre outras reivindicações pontuais) uma série de 

elementos sígnicos sensacionalistas voltados a gerar emoção no espectador (por exemplo, fala 

de proximidade com moradores, trejeitos da jornalista, comemorações quando a solicitação é 

atendida, com direito a bolo e outros códigos de comemoração), tem-se tanto o foco na 

aparência do fato e nos elementos sensoriais/emocionais que poderia gerar no espectador. Ou 

seja, tem-se o espetáculo.  Ocorre, portanto, um esvaziamento da reivindicação genuína da 

população cujo quadro supostamente estaria dando voz, já que toda a complexidade envolvida 
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na situação deixa de ser explorada, para enaltecimento de sua “aparência”. Afinal, reclamações 

da população, que caem num quadro de descaso, são usadas como a própria pauta alimentadora 

da mídia, muita das vezes sem ser solucionado aquilo que se é exigido. Outro ponto é que em 

termos de utilidade pública, o quadro mascara uma falta de consciência educativa de 

reivindicação.  

Portanto, tem-se aí um quadro que traz a informação nesse misto entre o informar e 

entreter, como uma pausa da notícia de caráter sério, trazendo a figura de uma jornalista que 

dialoga com a emoção intensa no intuito de se aproximar do popular. O quadro se tornou da 

maneira apresentada, mais uma conjuntura estética, que um ato funcional de denúncia.  

Em Cultura do Consumo e Pós-Modernidade, Feaetherstone (1995) aponta três sentidos 

da vida cotidiana que são por ele denominadas “estetizadas”. O objetivo do autor é traçar um 

percurso de como as formas simbólicas se desenrolam até chegar a um ápice dentro do viés da 

cultura de consumo, na qual a grande mídia tem seu grande papel difusor e propagandístico. No 

primeiro momento traçado pelo autor, referente à meados do século XX, tem-se a 

dessacralização da obra de arte: os movimentos de vanguarda traziam a reivindicação da 

retirada da aura da obra vinculada ao lugar de museu e sua essência puramente figurativizada. 

Já o segundo movimento descrito pelo autor é a transformação da vida em obra de arte, ou seja, 

a busca de um prazer emocional intenso alcançado através da experiência estética (no sentido 

de sensorial e não tanto via uso da razão/intelectual), possibilitado inclusive pelas experiências 

ligadas ao corpo e à aparência. O consumo poderia ser uma ponte para tal estetização, como 

sugere o trecho abaixo, do autor. 

[...] encontra-se o fascínio com a estetização da vida nos escritos e nas 

vidas de Balzac, Baudelaire, Comte d’Orsey, Edmond de Goncourt de 

Mountesqueire e Huysmans des Esseintes. Esse duplo foco das contra 

culturas artísticas e intelectuais, numa vida de consumo estético e na 

necessidade de dar à vida uma forma que proporcionasse prazer estético, 

deveria ser associado ao desenvolvimento do consumo de massa em geral, 

à busca de novos gostos e sensações e à construção de estilos de vida 

distintos, que se tornem aspectos centrais da cultura de consumo. 

(FEATHERSTONE, 1995, p. 100) 

 

 Já o terceiro sentido relativo à vida cotidiana estetizada, proposta por Featherstone 

(1995), é intrínseco aos fluxos produzidos já na vida moderna, como aponta o autor quando 

trata do primeiro aspecto citado, relativo a uma nova concepção sobre a obra de arte. Nesse 

terceiro ponto, Featherstone (1995) se refere especificamente à vida. Na contemporaneidade 

(ou pós-modernidade, hipermodernidade, entre outros termos mencionados por autores 

diversos), as imagens são massivas e “saturam” o sujeito. O autor aponta que essa ideia é 
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fundamentada na teoria do fetichismo de Marx, desenvolvida a posteriori por outros autores 

como Baudrillard. Resumidamente, segundo tal teoria, a troca se dá no valor-signo e não no 

valor utilitário dos bens. Essa reflexão se apresenta como um diálogo com o conceito de 

espetáculo já desenvolvido.  

 O valor-signo se coloca na “centralidade da manipulação comercial das imagens, 

mediante a publicidade, a mídia, as exposições, as performances e os espetáculos da trama 

urbanizada da vida diária”, estimulando “portanto, uma constante ativação de desejos por meio 

de imagens.” (FEATHERSTONE, 1995 p. 100). Dessa forma, na sociedade do espetáculo, os 

signos ganham um outro valor que não está relacionado com a coisa em si, mas às projeções 

que essa mercadoria imagética projeta referente aos afetos que suscita.    

Observamos a palavra “entretenimento” dentro do seu aspecto morfológico, pois o fato 

gramatical guarda o significado das coisas do mundo ao observarmos o processo de nomeá-las. 

Assim, a palavra entreter se forma via uma justaposição, como aponta Henriques (2007, p. 113). 

Portanto, em entreter tem a formação da preposição “entre” mais o verbo “ter”. Segundo o 

Aurélio on-line (2018) entre:   

a) Indica lugar ou espaço intermediário: entre o Rio de Janeiro e São Paulo; 

b) Demarca um intervalo de tempo: entre onze e meio-dia; c) Assinala o 

que está no meio de múltiplas coisas ou pessoas: entre velhos papéis; viver 

entre estranhos; d)Nem uma coisa nem outra; meio-termo: entre indeciso e 

perplexo. e) Expressa reciprocidade; relação: entre eles já não há amor. f) 

Demonstra uma preferência; alternativa: vacilou muito tempo entre casar 

e não casar. 

 

Em nossa perspectiva, o “entre-ter” baseia a funcionalidade dos entretenimentos em 

uma relação do “não possuir total”, mas sim o deter temporário. Transpondo esse significado 

para o contexto midiático, entreter via mídias remete a um telespectador que é arrebatado, 

raptado, por um espaço/tempo e, com isso, “entre-tido”, ou seja, que assimila a superficialidade 

do que é dito. Mas, isso só é possível, pois há um vínculo, uma relação de identificação entre 

aquele que entretém e o entretido.  

Esse “rapto” vivido pelo telespectador por meio do entretenimento é condizente com a 

sociedade moderna, no que tange principalmente ao aspecto de fragmentação (superficialidade) 

de fatos, representações e vivências cotidianas, devido ao aspecto marcante de velocidade 

vertiginosa e, portanto, mutabilidade que caracterizam tais elementos. Sobre esse cenário, 

Bauman (2001) afirma que, na modernidade líquida (atual) as condições de mutabilidade e 

instantaneidade imperam frente às de estabilidade, permanência, compromisso, denotando um 

sentido de leveza. Sobre mutabilidade, leveza, ausência de compromisso, o teórico afirma se 



 

47 

 

referir “a um tempo sem consequências” e “instantaneidade significa realização imediata ‘no 

ato’ – mas também exaustão e desaparecimento de interesse.”.  (BAUMAN, 2001, p. 137). É 

nesse sentido que é dissertado aqui sobre o “rapto” do telespectador quando ele está imbuído 

no uso cotidiano das mídias. Esse fenômeno que descrevemos não resulta de passividade, ou 

seja, de uma incapacidade de pensar dada pelas próprias mídias. Esse “rapto” advém da 

exaustão do espectador frente às demandas diversas de subjetividade que se apresentam cada 

vez mais rápidas e mutantes na contemporaneidade como pontua Bauman (2001).  Para o autor, 

a ânsia e prática de movimento propicia a chamada fragmentação de identidade, ou seja, de 

vivências superficiais e/ou incoerentes entre si. 

Hall (2006) também trata desse contexto, afirmando que a fragmentação da identidade 

está intensamente ligada ao processo de globalização. Em um contexto como esse, a identidade 

cultural se torna cada vez mais fluida. Esse deslocar de sentido, para Hall (2006), ocorre pois, 

por vezes, a identidade se choca dentro de contradições vindas do processo em que múltiplos 

sentidos estão sendo acionados.  

Na novela “A Força do Querer”, transmitida pela Rede Globo em 2017, vê-se um 

exemplo midiático de multiplicidade e mutabilidade identitárias. O personagem Nonato 

(Silvério Pereira) mantinha uma identidade frente a seus patrões do seu emprego formal, mas 

adotava outra identidade no período da noite, longe de seu emprego: surgia Elis Miranda, uma 

travesti que fazia shows em casas noturnas. Nonato (Silvério Pereira) era um homossexual, que 

tinha como hobby as performances noturnas. Outra personagem da trama que remete a essa 

ideia de identidades cambiantes e/ou múltiplas foi Ivana (Carol Duarte). De família rica e 

educada dentro de moldes tradicionais, Ivana não reconhecia o seu corpo como sendo seu. 

Foram inúmeros episódios até a Ivana (Carol Duarte) se posicionar como um transexual 

masculino e ter o direito reconhecido de ser chamado de Ivan.  

Nesse exemplo, em se tratando de uma obra televisiva ficcional, a relação estabelecida 

com o público é baseada em trocas sígnicas a partir de imagens que vão sendo construídas em 

uma cadeia discursiva que extrapola o espaço da narrativa (programas de TV, redes sociais, 

conversas em casa, escola, entre outros ambientes). A pauta sobre a identidade de gênero via 

personagem Ivana é posta de forma espetacular e, portanto, com mais potencial de ganhar 

adesão, uma vez que os elementos de espetacularização consistem em emoções comuns à 

audiência e não tanto em informações aprofundadas a respeito da causa trans. A 

espetacularização se estende aos demais veículos de comunicação como os jornais, revistas e 
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em programas diversos, incluindo programas de auditório, ou de outros formatos e emissoras, 

que esgotam o assunto, por meio de resumos, debates e pesquisas com o público nas ruas.  

Nessa abertura de debate estabelecido pelas mídias, a população se posiciona em relação 

ao fato por meio das redes sociais, expressando a sua relação identitária frente ao grupo 

representado pela novela. As opiniões são as mais diversas possíveis, pois se trata, inclusive, 

do deslocar dessa identidade que por meio de práticas da sociabilidade e das trocas simbólicas, 

se transforma e não encontra mais uma unicidade: remete a um sujeito que é plural.  E neste 

câmbio cultural, torna-se, tal sujeito, assim como a personagem, cada vez mais suscetível a 

aceitações, ou ao recrudescimento por parte dos grupos mais conservadores como forma de 

combate às mudanças.   

Esse tipo de prática social como os presentes em novelas pode ter, para além de questões 

ideológicas de mercado, uma função social de informar aos seus telespectadores algo de 

utilidade pública, incluindo discussões sociais, como a mencionada, que cheguem às mais 

diferentes instâncias da sociedade. Lopes (2003, p. 4) aponta justamente essa característica da 

telenovela: “a novela dá visibilidade a certos assuntos, comportamentos produtos e não a outros; 

ela define uma certa pauta que regula as interseções entre a vida pública e a vida privada”. É 

nesse sentido, portanto, que o informar se mescla ao entreter.  

 

1.3 O COTIDIANO ESCOLAR SOB A ÓTICA DO INFOENTRETENIMENTO  

 

Entende-se aqui que “o cotidiano escolar é constituído de múltiplas determinações 

imersas no processo de ensino e aprendizagem que expressam as relações sociais.”. 

(MALINOSKY, 2006, p. 15). É, assim, um dos campos de observação científica da pedagogia 

em que “investigar o cotidiano em movimento no tempo e espaço da escola possibilita 

compreender essas determinações nas interações entre docentes e discentes com o 

conhecimento, que podem ser entendidas como intersecção entre o ensinar e o aprender.”. 

(Idem, 2006, p. 15).  

A representação do cotidiano escolar, inclusive nas mídias, é uma fotografia. Ou seja, é 

aquilo que se imagina acontecer no ambiente escolar e, até mesmo, uma memória daquilo que 

ali ocorre. A visão de cotidiano escolar nos é cara por essa razão e também, principalmente, 

pelo fato de que o processo de ensino-aprendizagem dentro do contexto de comunidade escolar 

não é estritamente apenas o que ocorre em sala de aula, mas toda a atividade que engloba os 

atores desse processo na perspectiva escolar.    
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A novela infanto-juvenil Malhação resgata o cotidiano escolar e aciona uma memória 

sobre escola, uma memória que precisa ser partilhada, para ter coerência e alcançar o seu 

propósito: ter audiência. Um dos elementos primordiais que queremos problematizar nesse 

trabalho é o tipo de cotidiano escolar que está sendo reivindicado pelo discurso construído na 

temporada “Viva a diferença”, do programa. Por essa razão, passaremos neste momento da 

dissertação à a compreensão de cotidiano escolar sob a ótica do infoentretenimento.  

O espetáculo é o suporte do infoentretenimento, que consiste na apresentação de 

informações de alta relevância social/pública em uma narrativa midiática - jornalística 

(sensacionalista), de novela, publicitária, fílmica, televisiva, entre outros produtos midiáticos, 

como já abordamos no item anterior. Kellner (2006) retoma o conceito de sociedade do 

espetáculo de Guy Debord (1997) apontando para a sociedade dos megaespectáculos que está 

imbuída socialmente, politicamente e economicamente nessa cultura. O entretenimento, 

segundo Kellner (2006), é o principal campo do espetáculo. Nesse cenário, a ficção seriada tem 

a função de entreter, mas também reforça alguns assuntos de cunho didático e de pauta de 

relevância social – como a violência contra a mulher, uso de drogas e gravidez. Portanto, se 

desdobra em infoentretenimento.    

 O infoentretenimento se vincula ao público que busca identificação com aquilo que vê 

por meio da representação. A sociedade contemporânea, cada vez mais imersa na cultura do 

espetáculo, do infoentretenimento, faz de si o próprio espetáculo, como aponta Sibilia (2008), 

uma vez que o “eu” passa a ser vivido por meio do “ato performativo”, isto é, do ato de busca 

pela visibilidade. As subjetividades são representadas nas multitelas (na tela televisiva, on line 

e em outras plataformas midiáticas). Dessa forma, o self se projeta nos muitos espaços 

midiáticos, tentando se estender/publicizar, via performance (SIBILIA, 2015). 

A fragmentação do ser na contemporaneidade, ou seja, sua multiplicidade e 

mutabilidade nesta “modernidade líquida”, como lembra Bauman (2001), é uma das forças 

motrizes que impulsionam a produção de produtos midiáticos ou bens de consumo em geral. 

Afinal, eles passam a ser vistos (e divulgados direta ou indiretamente como tal) como atalhos 

que atendam à necessidade de suprir as demandas e lacunas das subjetividades, lacunas essas 

abertas diante da incerteza sobre como se constituir (ser feliz) frente a tantas possibilidades 

distintas e mutáveis (BAUMAN, 2001). Nesse sentido, o consumo enquanto hábito cultural é 

um importante ponto a ser observado, principalmente no que concerne às simbologias que por 

ele transitam, tanto no que é relativo ao produtor quanto em relação a quem o consome.  
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Na área da Educação, a migração do professor para o ciberespaço reflete a existência 

dessas lacunas e a busca de preenchimento do self como uma nova demanda de mercado. Um 

exemplo dessa migração é o produto midiático “Português para desesperados” 

(@portuguesparadesesperados) da “Professora Carol” (Caroline Mendonça), que começou 

como um canal de Youtube e hoje já é um serviço Ondemand – serviço por demanda em que o 

consumidor consome dentro da necessidade dele. É um serviço que comumente o fornecedor 

oferece uma série de pacotes para suprir uma demanda maior. 

A economia do espetáculo movimenta capital não apenas simbólico, mas também 

financeiro, em somas vultuosas. Existem espaços que estão imersos cada vez mais neste viés, 

mesmo que a sua função original não seja esta, como é o caso de museus e escolas. Esse limiar 

ocorre com o flerte entre o lúdico e o informacional, para aproximar o público de um assunto 

que se apresenta difícil à primeira vista, isto é, um assunto “pesado” em relação à realidade do 

seu público. Dessa forma, tanto museus quanto escolas procuram no lúdico uma interface para 

fazer com que o processo de aprendizagem ocorra sobre a inclusão do lúdico na educação 

formal e a mediação dos conteúdos na qual Candau (2000) aponta vasta reflexão. As grandes 

redes de escola que vão do maternal até ao vestibular (Sistema Elite, Prioridade Hum, etc) 

fazem aulões antiestresse no shopping antes do dia do vestibular. Já os museus introduzem cada 

vez mais tecnologias espetaculares para atrair seu público por meio de exposições que são 

chamariz para o público. Como exemplo, o Museu de Ciência Natural de Nova York tem 

atrações como “Dark Universe”, que se passa no planetário. A experiência é similar a estar em 

um parque temático, inclusive na própria fila de espera há telas com uma pré-atração para 

entreter o público enquanto aguarda a atração de fato. Outro caso para exemplificar a relação 

do infoentretenimento com a educação citamos a exposição que já percorreu diversos países, 

inclusive o Brasil: “The art of the brick”, do artista Nathan Sawaya. Esta exposição usa peças 

de lego para remontar mobiliários, cenários e, até mesmo, obras de arte famosas. 

Na ótica do consumo, o processo de educação ganha, então, uma nova forma. Nem 

sempre se trata de estratégias e táticas para alcançar efetivamente o aprendizado, mas sim para 

alcançar um público consumidor. A página “Português para desesperados” 

(@portuguesparadesesperados), acima mencionada, confere um status de celebridade para a 

professora Carol que projeta no ciberespaço o empreendedorismo do self. Tal performance de 

visibilidade fez com que a professora fosse convidada a participar do programa da Rede Globo 

“Encontro com Fátima Bernardes”, no dia 23 de junho, o qual teve como pauta “professores 

criativos de 2016” (GLOBOPLAY, 2016) e, ainda a levou a firmar, em 2016, uma parceria com 
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a Rádio FM O Dia, principalmente, por passar o conteúdo de gramática por meio das músicas 

que estão estourando no momento (FMODIA, 2016). Sobre essa última ação, cita-se, por 

exemplo, que, no dia 2 de agosto de 2017, foi postada na página da professora uma dica de 

português, dada a partir da retirada de termos inseridos na música recém lançada da cantora 

Anitta, “Sua Cara”, como demonstra a imagem a seguir. (PORTUGUÊS PARA 

DESESPERADOS, 2017). 

  

 

Figura 17 Professora Carol. Fonte: @portuguesparadesesperados, 2018. 

 

O vídeo a que a imagem acima faz referência inicia com a professora Carol cantando o 

trecho abaixo:  

Não sou de aturar sermão. Me encara, se prepara que eu vou jogar bem na sua 

cara. Tutururu... De óculos dentro de casa, mas é o clipe não tem problema... 

Gente! É o seguinte: Se você ama essa música de Anitta e Pabllo Vittar, ou se 

você odeia, não tem problema. O caso é o seguinte, se ela não sai da sua cabeça 

e ela não para de tocar, vamos usá-la para associar um conteúdo gramatical 

muito importante: orações coordenadas sindéticas explicativas. A estrutura é 

a seguinte: primeiro uma ordem, depois a justificativa dessa ordem. Então eu 

falo: se prepara, porque eu vou jogar na sua cara. Eu dei uma ordem e depois 

eu justifiquei: a ordem você chama de coordenada assindética e a justificativa 

de coordenada sindética explicativa. Entendeu? Então, você se prepara, vai 

jogando na cara. Vai passando na prova. Vai cantando, vai rebolando a raba e 

vai entendendo Língua Portuguesa. Um beijo. Não tem jeito, vai passar. Vou 

voltar pro clipe!  (transcrição do vídeo) 

 

Depois disso, a professora coloca os óculos, continua a cantar e dançar, interrompendo 

logo em seguida a gravação. Essa postagem é um exemplo das postagens de dicas de português. 

O ensino de Língua na perspectiva da “dica”, com a ótica do mercado de concursos (visando 

aprovação em concursos diversos), reduz-se a conceitos gramaticais. É suave e superficial. O 

conteúdo “Orações coordenadas sindéticas explicativas” surge de forma lúdica. Como se trata 

apenas de dicas, a professora se exime da responsabilidade neste contexto espetacularizado de 
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outras explicações. Diferente do espaço de aula, não precisa haver conexão com outros 

conhecimentos, desdobramentos, aprofundamentos. É como simples ato de abrir uma 

gramática, contudo, sem ter de fazê-lo, pois o sujeito fragmentado da contemporaneidade e 

imerso na cultura do espetáculo, por vezes, pode nem acessar o conteúdo completo da 

postagem. Dessa forma, as apresentações das “dicas” se traduzem em um ato performático.  

Sibilia (2015), ao refletir sobre a performance, o que se liga ao exemplo aqui citado, 

pontua que possuímos “[...] nossos modos históricos de ser como somos, sujeitos 

contemporâneos, nos quais tanto a ideia como a prática da performance parecem estar se 

tornando cada vez mais relevantes” (Idem. p.8). A autora atrela a figura do artista à 

performance, pontuando que o ato reside no corpo, na exposição dele. Aqui vinculamos à figura 

do professor, pois é com a corporalidade, também no espaço não virtual, que ele sempre se fez 

presente. Da mesma maneira do ambiente “físico”, a aula tende pelo menos a começar como 

um espetáculo, já que também neste espaço, o professor busca visibilidade, valendo-se, por 

vezes, dos afetos, no sentido de emoção positiva de impacto, para atrair a atenção de seus alunos 

ao assunto abordado.  

Nesse processo, não há sujeito passivo, mesmo dentro da conjuntura em que ele é 

entretido, pois há troca simbólica em termos de significação. Assim, havendo o processo de 

troca de signos, pari passu, há interpretações e correlações cognitivas que são feitas. É nesse 

sentido que a aula é uma construção, uma vez que o professor é mediador de um processo 

participativo, ativo, e, como afirma Caudau (2000), mediador não é expositor.  

Na forma de “dica”, contudo, esse quadro pode mudar. No caso exemplificado, a 

professora tende a se tornar uma expositora que viabiliza o conteúdo via performance. Dentro 

das conexões e a forma como se apresenta, a dica é um produto a ser consumido por aqueles, 

principalmente, que já estão no mercado de concursos (“concurseiros”). Associando esse 

cenário e exemplo às reflexões sobre subjetividades típicas da “Modernidade Líquida” 

(BAUMAN, 2001), a professora Carol, entre outros destaques digitais no mercado de “dicas” 

e concursos, pode vir a aplacar a angústia do vazio de um conteúdo não aprendido. Sob esse 

enfoque, a “dica” é o algo que falta. E é mais um instrumento que corresponde à estetização da 

vida cotidiana e que surge como resposta a tal cenário (FEATHERSTONE, 1995, p. 104). 

No que concerne às trocas culturais, essa forma de se fazer educação movimenta o tecer 

do cotidiano escolar das escolas que, imersas em uma sociedade conectada com as mídias, 

podem, naturalmente, sentir a necessidade de realinharem suas práticas. A representação do 

cotidiano escolar via TV no objeto empírico desta dissertação reflete esse mecanismo. 
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Elementos concretos do cotidiano escolar estão ali representados como essência de escola 

(professor, aluno, lousa, carteira, pátio, etc.). Além disso, outras abordagens relacionadas à 

Educação surgem nos produtos midiáticos, inclusive, às vezes, com uma demanda política, 

trazida de discussões já em andamento na sociedade.  

Exemplo disso foi o jogo criminoso compartilhado em rede denominado Baleia Azul, 

abordado pela novela “A Força do Querer” (2017). Um dos casos que mais repercutiram foi o 

da jovem Maria de Fátima da Silva Oliveira, de 16 anos, encontrada sem vida em uma represa 

em Cuiabá, com suspeita de automutilações em seu corpo, uma vez que tal prática era um dos 

sórdidos desafios do “jogo”. (FOLHA DE SÃO PAULO, 2017).  A novela introduziu a pauta 

depois da grande repercussão que o jogo causou na mídia, pois houve casos, como o acima 

citado, de morte de jovens que participaram dos desafios que o controlador do jogo propunha. 

(EXTRA, 2017) A pauta foi introduzida na novela meses depois do lançamento do trágico 

“jogo”, concomitante à liberação, pela Netflix, de episódios da série “13 reasons Why” (2017), 

a qual aborda a temática do bullying escolar como causador do suicídio. O cotidiano escolar é 

utilizado para a apresentação deste infoentrenimento, porque, na novela, as notícias chegam aos 

jovens por meio da interação com seus colegas na escola. Portanto, a escola tem a preocupação 

de lidar com a demanda como verificamos, inclusive, não só na rede em que trabalho12, mas é 

amplamente visto que impulsiona a produção na mídia direcionada a professores e gestores, 

como é o caso da revista Nova Escola que trouxe também a temática da Baleia azul com 

sugestões de procedimentos para o tratamento do assunto no ambiente escolar (Bernado, 2018).      

Como se nota, o infoentretenimento, sob viés do cotidiano escolar, engloba temáticas 

que são do universo juvenil, que se ligam a escola ou pelo fato de que fazem uma representação 

da escola, ou via representação do jovem. Em ambos os casos o jovem se vê nas múltiplas telas, 

torna-se também um multiplicador de informação, construindo o cotidiano escolar. Essa 

concepção do saber em rede e do jovem multiplicador é abordada pela professora Damázio 

(2007). Em contrapartida, a indústria do infoentretenimento via sociedade do espetáculo projeta 

na escola “modos de viver” em seu cotidiano. No caso exemplificado, a pauta da novela pode 

ter direcionado a atenção de algumas famílias e de escolas em relação aos jovens, 

especificamente em temas como o uso sem supervisão da internet, bullying, automutilação, 

suicídio e desafios por aplicativos.  

A abordagem de assuntos públicos nas mídias através do infoentretenimento não 

significa necessariamente, no entanto, que tal processo midiático terá efeito educativo efetivo. 

                                                           
12 Prefeitura de Nova Iguaçu (Município do Estado do Rio de Janeiro) 
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Isso remete tanto à ideia de que nem tudo que é de cunho informacional tem caráter educacional, 

seja pela superficialidade da abordagem, seja porque nem sempre as mídias estão disponíveis a 

todos em situações igualitárias. É o que afirma Freire (2007, p. 143), abaixo:  

[...] para ser uma mediadora eficaz, a informação deveria ser considerada um 

bem social a ser compartilhado, assim como educação, saúde ou infra-

estrutura de transportes. Por isso mesmo, o acesso às tecnologias digitais de 

informação e comunicação deveria ser visto como elemento fundamental nas 

políticas públicas.  

 

O informar, no entanto, não necessariamente está preocupado com o caráter pedagógico. 

As corporações empresariais de comunicação – conglomerados midiáticos que consistem 

atualmente na mídia hegemônica – fazem da informação um produto, e, para além disso, um 

instrumento de poder. Em Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire (1987) disserta sobre essa 

potência educadora estar verdadeiramente na escola e não nos meios de comunicação em si, 

uma vez que o processo educativo efetivo ocorre quando a realidade circundante é vista de 

forma crítica, possibilitando a emancipação dos sujeitos. Isso significa que a educação se dá 

quando ocorre uma ação dialógica, que se propõe libertária.  

[...] o educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é 

educado, em diálogo, com o educando que, ao ser educado, também educa. 

Ambos, assim se tornam sujeitos do processo em que crescem juntos em que 

os argumentos de autoridade já, não valem. (Idem. 1987, posição e-book 997)  

 

A ação de ensino/aprendizagem enquanto processo vivo que se constrói não é, portanto, 

do campo do informar midiático, fechado em si. O infoentretenimento típico das mídias não se 

equivale ao lúdico educativo, instrumento potente da ação pedagógica, que consiste em 

envolver o conhecimento aprofundado e reflexivo com abstrações que gerem um ambiente de 

aprendizado prazeroso. Frente a este cenário midiático que se vale do entretenimento para 

informar suavemente e não do lúdico para promover o senso crítico – educar –, a escola, 

enquanto instituição social, enfrenta na contemporaneidade um paradoxo: sente a necessidade 

de ferramentas midiáticas para educar, mas precisa também educar para as mídias, isto é, de 

promover uma leitura crítica de mídia.  

As transformações tecnológicas do campo midiático elevaram a sua forma de ação de 

mera ferramenta, ou técnica, para ser uma ambiência das relações entre pessoas e instituições, 

ou seja, uma sociedade midiatizada. Como aborda Sodré (2006) a nova forma de ser no mundo 

é decorrência das relações sociais na era da globalização. Assim, o autor introduz a noção de 

quarta bios, ampliando a noção aristotélica de existência humana (vida contemplativa, vida 

política e vida prazerosa). A tecnocultura “implica uma nova tecnologia perceptiva e mental, 
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portanto, um novo tipo de relacionamento do indivíduo com as referências concretas e com a 

verdade [...]” (SODRÉ, 2006 p. 23) Assim, a mídia atua na construção social, visto que orienta 

e estabelece formas para as interações sociais.  

A literacia midiática é um campo de estudos que pensa estratégias para potencializar os 

processos cognitivos de recepção e produção da informação, isto é, para viabilizar a leitura 

crítica das mídias. Os estudos de literacia midiática, portanto, baseiam-se no entendimento da 

sociedade midiatizada no que concerne a capacidade de compreensão dos processos de leitura 

desse mundo.  

Ser cidadão neste novo quadro supõe e requer uma literacia para os media 

que diga respeito a todas as idades, em todos os contextos, e articula-se 

com a necessidade de aquisição de outras literacias que o mundo 

globalizado e complexo cada vez mais exige. Os códigos e linguagens 

característicos do mundo emergente apelam a um conceito de literacia que 

tenha por base não apenas a leitura, a escrita e o cálculo, mas também as 

imagens, os sons, a informação e as redes e, mais amplamente, as formas 

de comunicação digital e interactiva. (PERREIRA, 2011 p. 851)  

 

Na Europa, as práticas de construções da literacia midiática vem sendo discutidas desde 

os anos 80 e os países já desenvolveram políticas públicas de literacia midiática no sistema 

educacional, como pontua Borges (2008). 
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CAPÍTULO 2.  ABORDAGENS TEÓRICA E METODOLÓGICA SOBRE A 

CONSTRUÇÃO DE DISCURSO 

  

Este capítulo apresenta a abordagem teórica sobre os conceitos que nos auxiliam a 

entender o processo de representação. A linha metodológica escolhida é consonante à base 

teórica que fundamenta o recorte do objeto de pesquisa e a maneira como o abordamos. 

Portanto, a base teórica desdobra os conceitos de utopia e ideologia (RICOUER, 2015), 

representação (MOSCOVICI, 2015), opinião pública (LIPPMANN, 2017), senso comum 

(GRASMIC, 2011; MARTINS, 2010) se apresentam nessa pesquisa para dialogar aos 

pressupostos metodológicos da análise de discurso (CHARAUDEAU, 2001, 2007, 2013, 2016) 

construindo um baldrame para a compreensão do corpus.  

 

2.1. UTOPIA, IDEOLOGIA E EDUCAÇÃO  

Esse subtítulo me ocorreu a partir da reflexão de uma inquietação particular, mas que 

também é compartilhada por alguns conhecidos e familiares meus que fazem parte da área da 

Educação: como a escola pode ser universal e inclusiva? Dentro dessa interrogativa se guarda 

uma reflexão paradoxal, no que concerne a ser abrangente e singular. São essas as duas 

características que se tensionam e geram uma utopia basilar da educação. É importante a 

reflexão desse tópico, pois a representação do cotidiano escolar em Malhação – Viva a diferença 

é um cotidiano utópico, visto que é uma narrativa para evidenciar situações comuns à escola e, 

também, conferir a sociedade uma possibilidade de escola, visto a função social da narrativa.  

Thiesen (2017), sobre as utopias clássicas, diz que elas dão conta de criar uma outra 

realidade, de um mundo romantizado, e essa seria uma forma de protestar contra o mundo 

sensível. Já as utopias pedagógicas são uma eterna busca de mundos possíveis. O autor ainda 

aponta duas grandes matrizes do conhecimento que influem na formação das utopias 

pedagógicas. Uma delas foi construída ao longo da história, sendo um pensamento fundacional 

vindo da sociologia positivista e do marxismo que se ampara na busca do conhecimento 

verdadeiro que eleve a uma sociedade melhor. Já a outra matriz, a pós-fundacional, é traduzida 

via os conhecimentos relativistas, pós estruturalistas, que refutam a verdade única e última. 

(THIESEN, 2017) 

No Brasil, temos a influência do grande pensador da educação: Paulo Freire. O referido 

educador traz em suas obras a abordagem da educação crítica-reflexiva, como pontua Taddei 

(2000). A educação crítica-reflexiva se opõe a de cunho positivista que se fundamenta por meio 

da burocratização do ensino. Portanto, há uma relação em que se prioriza o controle dos corpos 
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por meio da imposição da disciplina para que o ensino seja “eficiente”. O contexto político e 

social da década de 60 foi propício para o surgimento da pedagogia crítica-reflexiva, esta se 

denomina como emancipatória. Assim, é do movimento de contestação de estrutura política 

dentro e fora, juntamente com o desenvolvimento das áreas científicas da psicologia e ciências 

sociais que a pedagogia crítica-reflexiva se estabelece. Assim, ideias de fracasso escolar e 

inaptidão aos estudos são vistos não como algo inerente as minorias, mas sim como um processo 

em que se subjuga as minorias (TADDEI, 2018, p. 31).  

Em oposição à movimentação social do final da nossa década, século XXI, em que o 

ultraconservadorismo exige de forma atroz retorno ao pensamento educacional de cunho 

positivista, marco a importância da obra de Paulo Freire no desenvolvimento do pensamento de 

Educação no panorama mundial13, visto o seu caráter libertário que estimula a construção do 

conhecimento, portanto do desenvolvimento, a partir da crítica reflexiva das práticas e do 

próprio fazer científico. (FREIRE, 1995) 

No cerne de todas as matrizes de educação, a função da utopia se iguala: revelar uma 

nova perspectiva, um mundo novo. Paul Ricouer (2015), ao explanar sobre a temática da utopia, 

resgata a obra literária quinquenária de Thomas Morus, que traz a palavra utopia como título 

de referência a uma ilha que se encontra em lugar nenhum. Uma não territorialidade, mas que 

é sensível, ou seja, extraterritorial: “o campo dos possíveis se abre amplamente para além do 

existente e permite encarar maneiras de viver radicalmente outras.”. (RICOUER, 2015) 

O pensamento de Ricouer (2016) tensiona a ideia de utopia e de ideologia de maneira 

que cria uma tipificação da imaginação cultural e social.  A “imaginação cultural” tem como 

um dos seus aspectos a função utópica de nos revelar possibilidades outras, o que fornece um 

arcabouço para o repensar e transformar a vida em sociedade. Esse processo de representação 

é feito, com bases nas ideologias que circulam na vida social. O autor apresenta que há na 

sociedade uma dialética entre abordar os dois conceitos. Portanto, enquanto há uma parte da 

crítica que aborda a utopia como pouco prática no seu viés do fazer do cotidiano, há, por outro 

lado, uma parte da crítica como um elemento fundamental na abordagem do projeto de 

construção social, visto a sua característica projetual para implementar mudanças.  

Já a ideologia, divide-se sobre dois campos de visão essencialmente polarizados. O 

primeiro, Ricouer (2015, posição 190 do e-book) apresenta a visão de um grupo de filósofos do 

                                                           
13 Mais de 40 títulos de Doutor Honoris Causa concedidos por universidades americanas e europeias, Prêmio 

Unesco da Educação para a Paz, título de professor emérito por diversas universidades europeias, americanas e 

brasileiras, livros comercializados em oitenta países. Essa é apenas uma pequena amostra da trajetória de Paulo 

Freire, o mais importante e destacado teórico da história da educação brasileira, falecido há pouco mais de uma 

década. (OLIVEIRA, 2018)  
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séc. XVIII em que compreendia a filosofia como um campo que: “não ter a ver com as coisas, 

com a realidade, mas com as ideias”. A crítica de Napoleão instaurou o sentido pejorativo à 

palavra, chamando esses filósofos de ideólogos. Já a outra visão do termo é exemplificada, em 

uma primeira instância, utilizando a metáfora feita por Marx a partir da física da fotografia. 

Nesse processo, obtém-se do modelo da foto uma imagem invertida, por conseguinte, a 

ideologia teria como função a produção de: “distorção ou dissimulação pelo qual um indivíduo 

ou grupo exprime sua situação, mas sem conhecê-la ou reconhecê-la” (RICOUER, 2015 

posição 200 do e-book). Gramsci (2008 p. 148) fala, também, da polarização do termo, diz da 

validade da ideologia enquanto uma organizadora de massas, fazendo com que o homem lute 

por algo, portanto, acentuando seu caráter psicológico de cunho motivacional.  

Ricouer (2016) apresenta uma proposta não reducionista sobre os conceitos de ideologia 

e utopia. Apresenta o trajeto de pensamento trabalhado por diversos autores, para a construção 

de uma imaginação cultural. Portanto, os conceitos recebem um tratamento de reflexão 

livrando-os de arquétipos. O sistema ideológico, portanto, é apresentado como lugar do 

simbólico de expressão da vida em sociedade. Por isso, a reflexão com a utopia. Tavares (2003 

p.15) aborda que a teorização “Utopia e Ideologia” de Ricouer (2015), sob a égide do campo 

da Educação, revela-se com base importante, pois “não há Educação sem princípios sólidos que 

fundamentem, nem sem objetivos norteadores, nem tão pouco sem um sistema normativo a que 

todos devem se submeter-se.”.   Assim, a reflexão pela Educação sobre o entrelaçar da ideologia 

e utopia na configuração da ação social confere ao campo um entendimento sobre relações de 

poder e contrapoder (TAVARES, 2003, p. 14).  

Narodowski, em Comenius e a Educação (2001), aponta o viés utópico da educação em 

relação aos seus pontos de partidas, objetivos e, portanto, resultados que antes de efetivados 

lançam uma perspectiva utópica, ou seja, projetam as ações para estabelecer uma nova situação. 

Dessa forma, a utopia para este autor no campo da Educação é “a capacidade estruturante com 

a qual o pensamento pedagógico conta para construir seus próprios sujeitos.”  

(NARODOWSKI, 2001, p. 25). Assim, toda a ação da prática pedagógica é utópica. Esse autor 

está abordando a utopia sobre o ponto de vista dos escritos da pedagogia de Comenius14, que a 

conceitua segundo um ideal pansófico, ou seja, segundo uma visão de que todos têm de saber 

tudo, e, portanto, um olhar de que os educadores precisam ensinar tudo a todos. É nessa máxima 

que reside o discurso pedagógico moderno, que está em vigor até os dias de hoje. Essa 

                                                           
14 Filósofo tcheco considerado o pai da educação moderna. No século XXVII, defendeu a capacidade da criança 

enquanto ser humano dotado de aprendibilidade. Na sua obra “Didactica Magna” abordou a educação não só no 

viés da racionalização como também da sistematização. (NARODOWSKI, 2001) 
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concordância entre diferentes vertentes da pedagogia expressa o caráter genérico do homem, 

cuja ação educativa volta-se à finalidade totalizadora. (NARODOWSKI, 2001)  

A finalidade totalizadora da pedagogia comeniana é uma empreitada não só 

metodológica, mas também sociopolítica, pois inaugura uma educação de humanidade que se 

revela integradora ao passar dos tempos. Portanto, ensinar a todos cada vez mais se expressa 

em colocar as diferenças para serem repensadas de forma crítica, para serem respeitadas e 

superadas. Assim, a proposta é ensinar ao rico, ao pobre, ao dito capaz e àquele que se supunha 

não ser. Em termos metodológicos, apresenta também uma abordagem outra, pois o “ensinar 

tudo”, traz cada vez mais uma necessidade de revisão e reelaboração das propostas, pois os 

fatos e as abordagens estão em constante mudança. 

 O ensinar “o tudo” e se utilizar do “todo” como instrumento de ensino/aprendizagem 

evidencia a importância das discussões sobre a literacia midiática nos tempos atuais já que a 

mídia influi em inúmeras relações sociais, como abordado no primeiro capítulo.  Para 

exemplificar a necessidade de literacia midiática nas escolas, cito aqui uma proposta 

pedagógica que ocorreu na escola em que trabalho: era uma apresentação de dança sobre a Copa 

do Mundo de Futebol de 2018 em que os alunos dançavam a música tema da Copa de um dos 

patrocinadores, o Banco Itaú. Em momento nenhum foi feita uma reflexão crítica sobre a 

música em questão, visto que não era uma música do evento em si, mas sim uma música de 

uma empresa patrocinadora, logo um material publicitário.   

No que concerne à proposta da inclusão, a Pedagogia de Comenius perpassa, de uma 

maneira geral, os modelos de escola de hoje que possuem a inclusão para se trabalhar a 

diversidade e cria um pequeno universal da esfera social, isto é, há na escola aquilo que se 

encontra na sociedade: diversidade de pensamentos e de pessoas, fazendo da escola um 

microcosmo de sociedade, auxiliando, assim, no desenvolvimento social e cognitivo dos 

aprendentes, visto que ela mesmo em uma esfera global faz parte da vida em sociedade, 

confluído na construção do cotidiano.  Para a garantia desse modelo são feitas ações como a 

Declaração de Salamanca (1994), um marco da Educação moderna em termos da inclusão no 

ambiente escolar. A Conferência Mundial sobre Educação Especial ocorreu na cidade 

espanhola que deu nome ao documento – Declaração de Salamanca - no seu texto que traz os 

ideais da educação para todos, como é exemplificado abaixo:  

3. Nós congregamos todos os governos e demandamos que eles: atribuam a 

mais alta prioridade política e financeira ao aprimoramento de seus sistemas 

educacionais no sentido de se tornarem aptos a incluírem todas as crianças, 

independentemente de suas diferenças ou dificuldades individuais. (PORTAL 

MEC, 2018)      
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Ações como a Declaração de Salamanca são um marco na conquista dos direitos 

humanos. Esse documento motivou a criação em âmbito nacional da Lei nº 13.146, de 6 de 

julho de 2015, que visa a inclusão social e a cidadania das pessoas com deficiência.  No 

cotidiano escolar, as mudanças foram inúmeras após o decreto desse documento, mas nem 

sempre a inclusão ocorre como prevista na lei e não garante que o incluído goze de seus plenos 

direitos. Exemplo disso é a “inclusão” de uma aluna cadeirante no sétimo ano escolar onde 

trabalho e de um aluno com deficiência visual. A infraestrutura não foi adaptada para receber 

um aluno especial: as entradas da escola, as portas, os acessos ao local de refeição e o segundo 

pavimento possuem apenas escadas em vez de rampas. Pontuo aqui, apenas a falta de estrutura 

no quesito espaço físico, porém são constantes os relatos dos profissionais que não se sentem 

preparados para o trabalho com alunos com necessidades educacionais especiais e nem 

deficiências diversas.  

Embora se tenha uma gama de didáticas e métodos disponíveis, que foram pensados ao 

longo dos anos para se fazer aprender, a sensação de ineficiência do campo da Educação é 

latente, como pontua Thiesen (2017), referente à chamada “Crise da Educação”. Essa 

ineficiência do sistema educacional é uma resultante negativa, visto que a escola não estaria 

acompanhando o desenvolvimento da sociedade e, portanto, não desempenha mais com eficácia 

a sua função básica: preparar o indivíduo para servir a sociedade, ou conferir a ele status de 

cidadania. Saviani (2008, p.14), sobre isso, disserta que a “escola é uma instituição cujo papel 

consiste na socialização do saber sistematizado”. Portanto, nesse estado de crise, este saber 

sistematizado não estaria sendo ensinado de forma eficaz.   

Como uma das causas da ineficácia em relação à sistematização do saber de acordo com 

Saviani (2008), tem relação com a distorção da função da escola, portanto do seu currículo. 

Assim, para o autor cabe à escola como prioridade essencial o ensino do saber científico e não 

popular. Visto que, na prática o fazer pedagógico e o tecer do currículo no cotidiano escolar 

possuem muitas atividades que não são nucleares (essenciais), mas que seriam um suporte para 

o aprendizado do saber sistematizado. Logo, não seria uma ação democrática que os saberes 

acessórios (extracurricular, inclusive os de cunho popular) fossem mais focalizados que o saber 

científico (curricular, portanto). Quando isso ocorre, contudo, a escola costuma ser vista como 
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ineficiente, visto que o mundo social exige o domínio dos saberes científicos distribuídos nas 

áreas curriculares15. Essa reflexão reflete a tensão do autor a respeito da noção de currículo:   

De uns tempos para cá, disseminou-se a ideia de que currículo é o conjunto 

das atividades desenvolvidas pela escola. Portanto, currículo diferencia-se de 

programa ou de elenco de disciplinas; segundo essa acepção, currículo é tudo 

o que a escola faz; assim, não faria sentido falar em atividades 

extracurriculares. Recentemente, fui levado a corrigir essa definição 

acrescentando-lhe o adjetivo “nucleares”. Com essa retificação, a definição, 

provisoriamente, passaria a ser a seguinte: currículo é o conjunto das 

atividades nucleares desenvolvidas pela escola. (SAVIANI, 2008, p. 15) 

 

Um exemplo, dado por Saviani (2008) é a elaboração de um calendário escolar em que 

se privilegie festividades, mais que o conteúdo. Assim, Saviani (2008) exemplifica uma 

situação de quando os saberes acessórios são mais focalizados. Endossamos e agregamos ao 

exemplo que a decorrência do desequilíbrio no calendário escolar referente aos tipos de 

conteúdo abordados ocorre quando o projeto político-pedagógico não se baseia na identidade 

da escola, tornando-se assim mal estruturado. Portanto, projeto político-pedagógico é o norte 

da escola, sua identidade, é embasado nele que será elaborado o planejamento do curso de cada 

disciplina.  A integração dos conteúdos nucleares (essenciais) e os conteúdos acessórios 

(extracurricular, transversais e de cunho popular) são feitos por meio de uma abordagem prática 

das mais diversas disciplinas escolares, contemplando, portanto, o saber popular e o 

conhecimento de mundo do aluno.   

Outra questão, é o acompanhamento dos avanços tecnológicos e científicos do mundo. 

Assim, a escola como uma divulgadora científica, necessita estar andando em conformidade 

com os avanços da humanidade.  

Ser cidadão neste novo quadro supõe e requer uma literacia para os media 

que diga respeito a todas as idades, em todos os contextos, e articula-se 

com a necessidade de aquisição de outras literacias que o mundo 

globalizado e complexo cada vez mais exige. Os códigos e linguagens 

característicos do mundo emergente apelam a um conceito de literacia que 

tenha por base não apenas a leitura, a escrita e o cálculo, mas também as 

imagens, os sons, a informação e as redes e, mais amplamente, as formas 

de comunicação digital e interactiva. (PEREIRA, 201,  p. 851)  

 

A proposta da literacia midiática, já implementada com grande sucesso no currículo 

europeu, apresenta-se como uma alternativa para a atualização da abordagem dos conteúdos de 

forma a diminuir o abismo entre a produção escolar e os avanços da humanidade.  

                                                           
15  A saber as áreas do conhecimento: Linguagens e suas tecnologias, Matemática e suas tecnologias, Ciências da 

Natureza e suas tecnologias e Ciências Humanas e Sociais. Dentro dessas áreas são distribuídas as disciplinas 

como são Português, Artes, História, Geografia Filosofia, Sociologia, Educação Física, Matemática e Língua 

estrangeira, dentre outras de caráter especial. (PORTAL MEC, 2018)   
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A escola é um território tensionado, em que as disputas sociais estarão presentes de 

forma evidente ou não. Assim, o significado de escola a todo momento é fruto de uma intensa 

negociação social: “A escola é disputada na correlação de forças sociais, políticas e culturais. 

Nós mesmos como profissionais da escola, somos o foco de tensas disputas” (ARROYO, 2013, 

p. 2013, não paginado). As disputas no e sobre o território escolar endossam a escola como uma 

instituição viva e não falida. A escola pública sobretudo é foco dessa disputa principalmente 

quando tencionada como ou objeto de descaso ou como objeto que será resgatado através de 

ações.  

Se há vida lá fora, também há muita vida disputada nas salas de aula. Há 

muitas disputas lá dentro e muitas disputas fora sobre a função da escola e 

sobre o trabalho de seus profissionais. Sinal de que o território da escola 

ainda é importante para a sociedade e, sobretudo, para as crianças, os 

adolescentes, os jovens e adultos populares e para seus professores (as). 
(ARROYO, 2013, p. 2013, não paginado) 

 

Não raro os salários dos professores são promessas de programa de governo, bem como 

melhoria de escolas. Na construção de sentido sobre o bem público, principalmente, circula a 

manutenção da ideia de que o equipamento público é falido e custoso. E a própria retóricas de 

crise do sistema educacional é um elemento de disputa social, diante da relação entre a iniciativa 

pública e privada: muito se fala sobre a construção/alimentação de um discurso de crise para 

sinalizar um suposto fracasso da educação pública e, assim, justificar a privatização do setor.  

A sociedade pós-moderna é a sociedade da crise no sentido de uma nova sensação, uma 

nova percepção do ser no mundo e dos seus estados transitórios.  Em cada tempo, e para cada 

sociedade, haverá pelo menos uma utopia educacional a ser alcançada (PIOZZI, 2007), 

juntamente a elas as ideologias que as formam para se constituir como mais um equipamento 

de imposição de poder. Cria-se, então, narrativas que dão tônus ao pensamento de época e se 

revelam nas práticas pedagógicas do cotidiano escolar, e, portanto, nos seus currículos.  

Ao analisar o período das discussões no campo da Educação para a criação e a 

implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), nos confere um exemplo sobre 

como o currículo é um processo de cunho utópico e que se estabelece como um território de 

disputas de poder, portanto, se tensionam ideologias de diversas esferas sociais. Por um lado, a 

base comum curricular opera no contexto da unicidade das redes de educação distribuídas nas 

regiões do território nacional. Por outro lado, opera como um aparato de equacionar o fator 

multicultural gerado pela extensão da rede de ensino. Assim, apresentam-se as divergências 

quanto a necessidade de implementação de uma base comum curricular: cada região tem suas 

demandas culturais que precisam ser respeitadas e no outro ponto a sociedade enquanto 
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produtora de capital (financeiro e de recursos humanos) cria estratégias para eficiência dos seus 

sistemas.   Portanto, o currículo é: “sempre parte de uma tradição seletiva, da seleção de alguém, 

da visão de algum grupo do conhecimento legítimo.”. (APPLE, 1999,  p.51). Esse mesmo autor 

(2003) aponta que os movimentos de direita usam da educação para reconfigurar a distribuição 

de propriedades, no sentido material e imaterial.  

Um olhar para alguns momentos da história nos fornece compreensão sobre a 

construção ideológica que perpassa o currículo de determinadas épocas. Exemplo disso foi o 

ensino técnico como uma tendência na década 70, principalmente nas escolas públicas do 

Brasil. O currículo tecnicista, a priori, advém da demanda do empresariado que necessitava de 

mão de obra qualificada, logo é uma demanda de mercado. Outro ponto que configura a atuação 

ideológica da construção do currículo é a implementação na década de 60 da disciplina 

curricular Educação Moral e Cívica e a retirada do currículo de matérias como Sociologia e 

Filosofia, que pensam a realidade pelo viés crítico.  

Ataques aos conteúdos críticos, de cunho multicultural, que são base de uma visão não 

hegemônica fazem parte de uma estratégia para refirmar a posição de grupos de dominância ou 

que querem dominar, assim “o currículo é produto das tensões, conflitos e compromissos 

culturais, políticos e econômicos que organizam e desorganizam um povo.” (APPLE, 1999, 

p.51). Hoje, o discurso recai sobre o currículo que não está atendendo à posição moral dos 

grupos religiosos, que atacam a eficiência da escola por implementarem a diversidade cultural, 

por meio do diálogo com os diferentes saberes religiosos (afro-brasileiro, judaico-cristão, 

islâmico, etc.), étnicos e sociais.  

O currículo se constrói, portanto, historicamente e socialmente. Atua na formação 

humana, por conseguinte responde a uma função social. Como afirma Arroyo (2013), o 

currículo não é apenas uma documentação, o currículo é um território. Ou seja, nele se 

expressam sentidos, fruto das relações políticas que ocorrem, principalmente, fora do ambiente 

escolar. Portanto, o currículo se configura, na nossa visão, dentro do tensionamento proposto 

por Ricouer (2015) de utopia e ideologia, em que ambos agem em confluência operando 

transformações internas e externas, sendo importante para o processo de reflexão sobre as 

relações de poder e de resistência. (TAVARES, 2003) 

 

2.2 O PODER SIMBÓLICO DA REPRESENTAÇÃO: ASPECTOS TEÓRICOS 

 

Partimos da visão de representação de Moscovici (2015), que se vale das reflexões de 

Durkheim sobre “representações coletivas”. A psicologia social constrói outro ângulo sobre 
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esse conceito durkheiminiano uma vez que uma das críticas de Moscovici (2015) ao conceito 

de representação coletiva que ele é abrangente demais e, também, não daria conta dos cenários 

contemporâneos.   

As representações coletivas se constituem em um instrumento explanatório e 

se referem a uma classe geral de ideias e crenças (ciência, mito, religião, etc), 

para nós são fenômenos que necessitam ser descritos e explicados. São 

fenômenos específicos que estão relacionados com um modo particular de 

compreender e de se comunicar – um modo que cria tanto uma realidade como 

um senso comum. É para enfatizar essa distinção que eu uso o termo “social” 

em vez de “coletivo”. (MOSCOVICI, 2015, p. 49)  

 

A mudança da palavra “coletivo” para “social” proposta por Moscovici (2015), ou seja 

a alteração do termo para “representação social” ocorre, porque o autor enfatiza a necessidade 

de olhar para a especificidade, isto é, a dinâmica do acontecimento – uma ação social, que pode 

ser feita pelo ser social. Nas palavras do autor: “[...] o que eu proponho fazer é considerar como 

um fenômeno o que era antes visto como um conceito.” (2015, p.45).  

Nosso alinhamento com a visão de Moscovici (2015) se justifica pela rapidez, 

mobilidade e plasticidade com que os signos fluem dentro da vida cotidiana no cenário das 

mídias de massa. O autor, também, aponta para a questão sobre o tipo de representação que ele 

visa como seu objeto: “[...] as de nossa sociedade atual, de solo político, científico, humano, 

que nem sempre tem tempo suficiente para se sedimentar completamente para se tornarem 

tradições imutáveis.” (Idem, p. 48). 

Esse dinamismo das representações é percebido pelo autor, inclusive, no contexto dos 

meios de comunicação, o que sugere a necessidade de estudar esses objetos. 

Os meios de comunicação de massa aumentaram essa tendência, 

multiplicaram tais mudanças e aumentaram a necessidade de um elo entre, de 

uma parte, nossas ciências e crenças gerais, puramente abstratas e, de outra 

parte, nossas atividades concretas como indivíduos sociais. (MOSCOVICI, 

2015,  p. 49) 

 

Tais representações sociais midiáticas tem um potencial de permutar sentidos entre a 

vida cotidiana e os sistemas unificadores de ideologias (ciência, religião, Estado, etc), e até 

mesmo promover mudanças da realidade comum.  

O senso comum, conceito a ser explicado mais adiante, sobre muitas temáticas está 

representado nos meios de comunicação de massa. No nosso caso específico deste estudo, vê-

se uma gama de saberes sobre a escola que são de senso comum e são representados pelo seriado 

Malhação. Antes de abordar em específico o senso comum, vamos passar pela noção de 
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estereótipo de Walter Lippman (2017), que nos auxilia na compreensão do poder simbólico da 

representação das coisas no mundo sensível.  

O estereótipo é aquilo que nos é familiar, mas que nos vincula apenas com parte do 

elemento representado. O estereótipo, portanto, guarda apenas fragmentos da realidade e só se 

completa através das vivências individuais. É por essa razão que para o autor: “na maior parte 

dos casos nós não vemos em primeiro lugar, para então definir, nós definimos primeiro e então 

vemos” (LIPPMANN, 2017, Posição e-book, 1186). Dito de outra forma, tem-se que: “Na 

confusão brilhante, ruidosa, do mundo exterior, pegamos o que a nossa cultura já definiu para 

nós, e tendemos a perceber aquilo que captamos na forma estereotipada para nós por nossa 

cultura”. (LIPPMANN, 2017, Posição e-book, 1186). 

Em toda relação, enquanto seres sociais, construímos redes de sentido. Assim, um estojo 

é um objeto utilitário que pertence ao mundo escolar, do trabalho. Caso encontrássemos um 

estojo em um banco numa praça, a partir dele podemos construir inúmeras hipóteses do seu 

eventual dono. Pelo seu formato, cor e ilustração é possível deduzir se é de uma criança ou de 

um adulto, qual o sexo da pessoa que o esqueceu, por exemplo. Todas essas informações são 

definições prévias socialmente construídas, a respeito de pessoas ou grupos, a partir do 

agrupamento a qual elas fazem parte (PEREIRA, 2002). No caso do exemplo citado, a 

coletividade maior seria o de pessoas que adotam certos bens de consumo.  

Portanto, o estereótipo é um molde, um rótulo. Seria, então, como uma espécie de 

metonímia: temos apenas acesso a uma parte que dialoga com o todo, ou seja, o representa. Tal 

qual a figura de linguagem que tem como sua característica essencial é a generalização, assim 

também é o estereótipo, um processo metonímico. Ler Machado de Assis não quer dizer 

conhecê-lo, tão pouco compreender as diferenças entre todas as suas obras e fases. Um estojo 

da Minnie Mouse nos indica o universo infantil feminino, mas não necessariamente apenas 

crianças do sexo feminino podem usá-lo. Descobrir que aquele estojo pode ser usado por um 

homem e não só para guardar materiais de papelaria, seria uma quebra de estereótipos estéticos 

e de gênero.  

O ato de estereotipar é muito presente no processo de formação de uma opinião pública, 

que remete a um grau de homogeneidade sobre algo ou alguém. É através dessa aglutinação de 

sentidos e afetos convergentes de uma maioria que domina esse jogo de conformação de sentido 

que se forma a opinião pública.  

Fazendo, então um contraponto com a noção de utopia, dissertada no item anterior, vê-

se o caráter de projeção do estereótipo, bem como no processo utópico, nas palavras de Ricoeur 
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(2015, posição 195 do e-book): “Nosso mundo estereotipado não é necessariamente o mundo 

que gostaríamos que fosse. É simplesmente o tipo de mundo que esperávamos que fosse.”. 

Assim, um ato de estereotipar a realidade vem de consenso, da adesão, mas também, tem o viés 

da imposição. Isso, porque, o mundo da imaginação é mediado fortemente pelas representações. 

A representação é poderosa nesse “consenso” que é verticalizado, portanto, criando, assim, um 

pseudoambiente que faz as pessoas acreditarem, num certo sentido, no lugar do outro. Por isso, 

que um homem negro com um guarda-chuva pequeno no bolso, por exemplo, é facilmente visto 

como um elemento de perigo, já que, infelizmente, foi socialmente construído a imagem do 

negro como possível criminoso, bandido, tendo em vista os signos vinculados nas mais variadas 

mídias (matérias jornalísticas, propagandas, literatura, conversas, etc) a respeito dessa maioria 

minorizada na sociedade.      

As representações que circulam na sociedade, e que foram forjadas ao longo da história 

da humanidade formam o imaginário coletivo dos indivíduos na sociedade. Tais representações 

ativam estereótipos vinculados a elas sobre um determinado grupo social. Quando, após a 

ativação do estereótipo, a postura crítica sobre ele não é feita, ocorre o preconceito (PEREIRA, 

2002).  Espera-se que haja a filtragem nas representações feitas pelas instâncias midiáticas, 

visto a função social das empresas de comunicação. Assim, em nossa análise do objeto 

buscamos, também, compreender se há o reforço de estereótipos negativos que perpetuam 

preconceitos.   

Só nos livramos, em certa medida, da forma estereotipada ao reconhecer que nossas 

opiniões são parciais, automáticas e não refletidas, pois são fruto de dedução e experiências que 

não fecham todas as variantes, já que não dão conta de todo o universo individual (PEREIRA, 

2002). Essas questões que envolvem a imagética introjetada cristalizam saberes e modos de ser. 

Portanto, são questões de relevância a serem abordadas nas pesquisas do campo de ciências 

humanas e sociais, por se reconhecer que as práticas sociais cotidianas estão envoltas dessas 

situações.  

A noção de ativação automática de estereótipos e de ativação controlada é interessante 

ser abordada, visto o caráter do nosso objeto e o tipo de interação que ele estabelece. Assim, a 

novela passa por um processo de filtragem no polo de produção, principalmente em se tratando 

de uma novela que objetiva tratar de questões sociais sob outra ótica, trazendo a representação 

da vida cotidiana. Portanto, a forma de tratamento já está dentro do que se chama em psicologia 

social de ativação controlada de estereótipos.   
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Os processos artísticos se configuram como uma ruptura da tendência espontânea do 

pensamento cotidiano, bem como os processos científicos, segundo Heller (2008) esses 

processos tem a capacidade de efetuar uma suspensão do cotidiano, em que se experimenta um 

outro posicionamento, lúcido, que gera uma mudança na maneira como se vive a cotidianidade. 

Tais tendências são orientadas por um eu individual e particular, portanto ele rompe os 

processos de generalização – iremos abordá-los mais adiante.  Portanto, a mídia tem a 

potencialidade de criar essa ruptura visto que cumpre “enquanto autoconsciência e memória 

que é da história humana, a função de ‘elevar’ a particularidade individual ao genericamente 

humano” (HELLER, 2008). Assim, a mídia produz diversos conteúdos e alguns são imbuídos 

do cunho científico, outros do cunho artístico e, também, há aqueles que fazem uma intercessão 

entre as duas áreas.   

Um exemplo midiático que trouxe a problematização do estereótipo foi a novela “O 

outro lado do Paraíso” (2017), exibida pela Rede Globo. A trama trazia a personagem Raquel 

Custódio interpretada pela atriz Erika Januza, quilombola que retorna ao Tocantins como juíza. 

Ao mostrar o cotidiano da quilombola, mulher negra, distante da crença compartilhada 

amplamente na sociedade sobre o grupo em questão, contribui para o deslocamento dos 

estereótipos, principalmente por se tratar de um papel de destaque na trama. Esse tipo de 

representação de mulheres negras são marcos importantes para a criação de representatividade, 

que impulsiona reflexões na sociedade sobre a estética padrão, marca de uma hegemonia étnica. 

O cargo atribuído à quilombola na trama é ocupado majoritariamente por magistrados do sexo 

masculino e brancos, como apontam as pesquisas CNJ (Conselho Nacional de Justiça):  

O último do Censo do Poder Judiciário feito em 2013 mostrou que 15,6% dos 

magistrados brasileiros eram negros, onde deste conjunto 14,2% se declaram 

pardos e 1,4%, preto. Considerando o recorte por sexo, 1,4% dos homens se 

declarou preto e 15% pardos. Entre as mulheres magistradas, 1,5% se 

considerava preta e 12,7%, pardas. Dois anos depois da realização deste 

Censo, o Conselho Nacional Justiça (CNJ) editou a Resolução 203, 

determinando, no âmbito do Poder Judiciário, reserva aos negros de 20% das 

vagas oferecidas em concursos públicos para provimento de cargos efetivos e 

de ingresso na magistratura. (OTONI, L. Portal CNJ, 2018) 

 

Há que se abordar sob outras perspectivas contraestereotípicas nas representações 

sociais, inclusive midiáticas, para que se busque sempre um movimento de reflexão visando a 

diluição dos estereótipos. A atividade do narrar, cria imaginários, como abordado por 

Charaudeau: “Contar é também constituir um universo de representação das ações humanas por 

meio de um duplo imaginário baseado em dois tipos de crenças que dizem respeito ao mundo, 

ao ser humano e à verdade.” (CHARAUDEAU, 2016. p. 154) 
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 Assim, em uma narrativa ficcional é imprescindível que se aborde a figura da(o) negra 

(o) que não está restrita em atividades do servir, da mulher que extrapola os limites da casa e 

ganha novos espaços. Em um raciocínio similar, é preciso desconstruir, também, as 

representações da escola pública abordada como um lugar de precariedades, a favela como lugar 

que possui vida pulsante para além da criminalidade, entre outros enfoques positivos. Essas 

situações refletem a verossimilhança de certos tipos de realidade e fortalecem a ideia plural da 

vida, ao invés de planificá-la.  

 Em um processo de assimilação, o ser social agrega a língua, as linguagens, da sua 

cultura e os usos e costumes dela e dos mais variados instrumentos. Portanto, a vida cotidiana 

é inerente ao ser social (HELLER, 2008 p.31). A autora disserta que se trata de um processo de 

“assimilação das relações sociais”. Nas palavras da autora: “o amadurecimento do homem 

significa, em qualquer sociedade, que o indivíduo adquire todas as habilidades imprescindíveis 

para a vida cotidiana da sociedade (camada social) em questão” (HELLER, 2008, p.33). A vida 

cotidiana se dá por generalizações de ações que são ao longo do tempo internalizadas, passando 

a ser comuns e aceitas. Comumente, portanto o indivíduo se norteia por uma visão geral, 

fazendo constantemente generalizações por meio de experiências particulares que se juntam as 

experiências coletivas já generalizadas. Heller chama esse processo de ultrageneralização:  

O característico do pensamento cotidiano é a ultrageneralização, seja em 

suas formas “tradicionais”, seja como consequência da experiência 

individual. Os juízos ultrageneralizadores são todos eles juízos provisórios 

que a prática confirma ou, pelo menos, não refuta. (HELLER, 2008, 

p.53)  

  

O imaginário social, nas palavras de Moraes (1997 p. 94), é “um conjunto de relações 

imagéticas que atuam como memória afetivo-social de uma cultura, um substrato ideológico 

mantido pela comunidade.”. Assim, pari passu à ultrageneralização está o imaginário coletivo 

cuja formação, também, se dá por generalizações, dentre outros fatores.  Moraes (1997) 

argumenta que as tensões sociais se desenrolam por meio de batalhas ideológicas que intentam 

manipular o imaginário social. Para Gramsci (2011) a imprensa, o estado, e a igreja são 

equipamentos da sociedade que mantem, desenvolve e defendem ideologias de forma massiva.  

O autor propõe a discussão sobre hegemonia de classes, que se imprime por meio da tomada de 

poder por uma classe que irá dominar e dirigir a sociedade (GRAMSCI, 2011).  

As práticas que desrespeitam a hierarquia social são aderidas pelo processo de 

ultrageneralização, que internaliza no cotidiano a ideologia das classes dominantes. Segundo 

Heller (2008) o que legitima as práticas é uma relação de fé e de confiança. Por conseguinte, 
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esses dois sentimentos agem como mecanismos que referendam as práticas de forma que as 

naturalizam. Alguns personagens da sociedade de cunho político, ou instituições como a igreja, 

a escola e a mídia trabalham sobre esses dois sentimentos e, assim, suas práticas possuem mais 

persuasão, portanto, adesão. Se os grupos hegemônicos controlam essas instituições, eles 

consequentemente irão introduzir mais das suas práticas na vida cotidiana.   

O senso comum proposto em Gramsci (2011) nos interessa, por evidenciar a relação da 

religião em sua formação, assim estabelecemos um diálogo com os sentimentos de confiança e 

fé que constitui o processo de ultrageneralização de Heller (2008). O senso comum 

(GRAMSCI, 2011) é uma série de juízos que direcionam a vida e que estão na base de uma 

explicação superficial sobre ela. Tem caráter dogmático, pois se constitui no campo da religião 

no seu viés moral, isto é, bom senso. Portanto, o senso comum se apresenta como um território 

de disputa, visto que ele pode ser conduzido a fazer a massa pensar sobre algo. 

Encontramos em José de Souza Martins (2010) outra proposta para a compreensão do 

senso comum. O autor focaliza os seus estudos para o homem comum. Compreendemos, a partir 

da leitura do sociólogo, que a vida cotidiana se torna uma espécie de oásis em meio ao deserto 

em que se encontra o homem comum sob o peso ora do Estado, ora do capital. Portanto, é no 

viver o cotidiano, nas relações ali vivenciadas, que são descobertos outros caminhos e que se 

ganha fôlego para se viver. É um viver do aqui e agora detalhista.    

Portanto, Martins (2010) disserta que é preciso um movimento de se questionar o 

conceito de senso comum. Usualmente o conceito é colocado sob o viés daquilo que é banal, 

logo descartável, não traz luz à razão. Para o sociólogo, há que se olhar sob outra perspectiva, 

visto que é o homem comum, imbuído no cotidiano aquele que vira seu próprio herói por meio 

dos seus saberes, pois “[...] é no mundo das vontades individuais, daquilo que faz a força da 

sociedade, dos movimentos sociais.”. (MARTINS, 2010, p.52). As novelas fazem esse 

movimento ao representar a vida cotidiana em que o homem ordinário por meio das suas 

práticas do dia a dia se transforma autor e herói de si.   

O senso comum, logo, é conhecimento válido à medida que ganha força por meio desse 

processo de partilha do seu próprio conhecimento e na construção de um novo. Portanto, tem-

se, no cotidiano, o senso comum, um tensionamento estabelecido entre velhas e novas estruturas 

que impulsionam a abertura do pensamento e, consequentemente, de representação de símbolos 

de poder. Essa construção ocorre via a movimentação de negociações entre os sujeitos. Martins 

(2010) pontua, também, o caráter transitório do conhecimento de senso comum, uma vez que é 
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resultado de um processo complexo de inúmeras reformulações e reinterpretações de 

fragmentos das relações entre as pessoas.  

Podemos dizer que o senso comum dentro do seu processo formação usa das 

representações correntes na sociedade (MOSCOVICI, 2015). Tanto em Gramsci (2011), quanto 

em Martins (2010). Para Moscovici (2015) a representação corporifica ideias compartilhadas 

vindas de experiências e interações coletivas, nas palavras do autor: “existe uma necessidade 

contínua de re-constituir o ‘senso comum’, ou a forma de compreensão que cria o substrato das 

imagens e sentidos, sem a qual nenhuma coletividade pode operar.” (MOSCOVICI, 2015, p. 

48). A operação da coletividade se embasa no senso comum, assim para nós, ambas 

perspectivas são importantes, pois em Gramsci (2011) aportamos o senso comum no seu caráter 

de perpassar ideais hegemônicos, já Martins (2010) confere um olhar para o senso comum como 

uma forma de resistência do homem e sua cotidianidade.  Olhar para o senso comum sobre essa 

dualidade nos interessa à medida em que compreendemos a mídia enquanto uma formação 

discursiva que se constitui por meio de muitas vozes em um território de constate disputa.    

 

2.3. ABORDAGEM METODOLÓGICA DO CORPUS  

 

Poucas são as certezas do pesquisador, mas ao longo da minha formação e 

especialização no curso de Letras, bem como minha passagem no curso de Belas Artes, pude 

reconhecer e entender que a profundidade da palavra texto não é um grafismo. Ele se apresenta 

com múltiplas dimensões sensíveis: visível, sonora, tátil e olfativa. Essas quatro dimensões 

(4D) do texto são alcançadas quando ele é projetado na imaginação do sujeito e, portanto, em 

sua representação. Tendo em vista essa lógica de comunicação que eu, pesquisadora originária 

da área de Linguística, busquei um campo de pesquisa interdisciplinar como Mídia e Cotidiano.  

Optamos por utilizar como baldrame metodológico a análise do discurso de linha 

francesa de Charaudeau (2016). Discurso é uma palavra que tem muitos usos, por isso, até 

mesmo no meio acadêmico, tende a causar ambiguidade. Ao longo desse caminhar de pesquisa, 

fui confrontada algumas vezes por ter escolhido esta metodologia para analisar um objeto de 

audiovisual, já que discurso compreende também aquilo que é materializado em texto. Esses 

confrontos me fizeram buscar mais fontes em minha pesquisa para sair da zona de leituras de 

uma formação que passou a formular uma nova etapa calcada no aspecto da análise do discurso 

como campo interdisciplinar. 

O discurso não deve ser assimilado a expressão verbal da linguagem.  A 

linguagem mesmo sendo dominante no conjunto das manifestações 
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linguageiras, corresponde a um certo código semiológico, isto é, a um 

conjunto estruturado de signos formais do mesmo modo, por exemplo, que o 

código gestual (linguagem do gesto) ou o código icônico (linguagem da 

imagem). O discurso ultrapassa os códigos de manifestação linguageira na 

medida em que é o lugar da encenação, da significação, sendo que pode 

utilizar conforme seus fins um ou vários códigos semiológicos. 

(CHARAUDEAU, 2001, p. 21)  

  

As condições de produção do ato de linguagem, ou seja, as circunstâncias de discurso, 

dependem de “saberes supostos que circulam entre os protagonistas da linguagem”. 

(CHARAUDEAU, 2016, p. 44). O entrecruzamento desses saberes para a formação e 

compreensão de mensagem refletem uma forma não vertical de comunicação. Assim, não se 

trata de um emissor que envia uma mensagem ao destinatário em uma transação linear, mas sim 

em um ato interenunciativo, nas palavras de Charaudeau (2016, p.45): “Lugar de encontro 

imaginário de dois universos de discurso que não são idênticos”. Portanto, é na reflexão e na 

apuração das pistas do discurso do outrem que se faz a comunicação, que se desdobra sobre via 

contratual. 

A situação de comunicação é, assim, o que determina, através das 

características de seus componentes, as condições de produção e de 

reconhecimento dos atos de comunicação, condições de enunciação sob seu 

aspecto externo. É por isso que podemos falar de contrato de comunicação: 

todo domínio de comunicação propõe a seus parceiros um certo número de 

condições que definem a expectativa da troca comunicativa” 

(CHARAUDEAU, 2010, p.40) 

 

Charaudeau (2016) complementa que comunicação não é um fenômeno horizontal de 

transmissão intencional de informação. Portanto, não basta analisar o ato de linguagem apenas 

do ponto de vista da produção, ou seja, o “sujeito comunicante (EUc)” e suas intenções, visto 

que não há como reconstituir todas elas mesmo que se tenha o sujeito comunicante para explicar 

suas intenções. Por outro lado, o “interpretante”, ou “analista”, não daria conta de todas as 

possibilidades de intenção, como aponta o autor: 

Deve-se, sim, dar conta dos possíveis interpretativos que surgem (ou se 

cristalizam) no ponto de encontro dos dois processos de produção e 

interpretação. O sujeito analisante está em uma posição de coletor de pontos 

de vistas interpretativos e, por meio da comparação, deve extrair constantes e 

variáveis do processo analisado. (CHARAUDEAU, 2001, p. 63)     

  

Nas análises de discurso, ou numa ação discursiva, quem fala é tradicionalmente um 

fator preponderante. Para a assimilação de uma mensagem, esta metodologia (Análise do 

discurso semiolinguística) quer compreender quem as produções fazem falar, ou seja, quais são 
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as vozes que vêm delas. Assim, os possíveis interpretativos, nas palavras do autor: “constituem 

as representações linguageiras das experiências dos indivíduos que pertencem a esses grupos, 

enquanto sujeitos individuais e coletivos.”. (CHARAUDEAU, 2001, p. 63). Dessa forma, os 

possíveis interpretativos são os subsídios constituintes de uma análise do discurso que visa 

também a compreensão da polissemia.    

Hall (2003) ao abordar o processo de compreensão do conteúdo televisivo, rompe como 

a noção behaviorista em relação ao estímulo-resposta, assim dialogamos com o autor dos 

estudos culturais para nos fornecer subsídios para a análise do audiovisual em consonância com 

a teoria do discurso de Charaudeau (2001). Hall, também apresenta que os textos midiáticos 

possuem um significado dado, transparente. O autor apresenta o caráter das mensagens 

subjacentes no processo de linguagem (coding/decoding). Com essa noção de transmissão de 

mensagem, o público consumidor dos produtos de televisão não é visto como passivo, logo ele 

desenvolve um processo de decodificação para a compreensão em que ele pode ou não 

concordar com aquilo que está sendo passado. Podemos, portanto, dialogar com a noção de 

contrato de comunicação (CHARAUDEAU, 2001), visto que ambos partem da ideia de 

recepção do conteúdo que é assimilado pelos interlocutores que podem aderir totalmente, 

parcialmente ou não aderir as ideias passadas em uma mensagem.  

 O ato de linguagem é uma encenação no processo de comunicação, bem como uma ação 

de estratégia para alcançar a intenção comunicativa (CHARAUDEAU, 2016, p. 75). Essa ação 

estabelece um contrato de comunicação: aquele que quer enunciar seja o que for (uma 

propaganda, uma novela ou uma simples fala) está em um ambiente específico e tem uma 

margem para manobrar aquilo que quer projetar, partindo dos conhecimentos comuns 

compartilhados. Dependendo da situação de comunicação ele terá mais ou menos margem para 

elaborar essa manobra. Por exemplo, em uma conversa ordinária os locutores têm mais 

possibilidades de manobrar a linguagem para a finalidade que deseja. Já um vendedor de cartão 

de loja, nem tanto, pois este segue um script. O teórico da Comunicação John Thompson (1988, 

p. 78) irá chamar de multiplicidade de deixas simbólicas, assim esse espaço de manobra do ato 

comunicativo é essa possibilidade de conduzir para uma ou outra perspectiva de significado 

aquilo que está sendo comunicado.  Em uma transmissão de novela, ou até mesmo de 

propaganda, a brecha de manobra é muito menor, pois só após a recepção e o aferir da 

repercussão com o público que é possível a mudança pela instância de produção. Para tanto, 

antes do ato de linguagem o locutor se coloca no lugar do receptor e traça estratégias para 

alcançá-lo na situação de comunicação desejada.  
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A situação de comunicação é como um palco, com suas restrições de espaço, 

de tempo, de relações, de palavras, no qual se encenam as trocas sociais e 

aquilo que constitui seu valor simbólico. Como se estabelecem tais restrições? 

Por um jogo de regulação das práticas sociais, instauradas pelos indivíduos 

que tentam viver em comunidade e pelos discursos de representação, 

produzidos para justificar essas mesmas práticas a fim de valorizá-las. 

(CHARAUDEAU, 2013, p.67) 

 

 A pesquisa em questão se enquadra em uma situação de comunicação monologal, pois 

em uma novela as estratégias são prévias ao ato de linguagem e esse locutor, que é a emissora 

(produção) não pode perceber imediatamente as reações do interlocutor ao ponto de modificar 

aquele momento de transmissão, pois as novelas são gravadas por grupos de capítulos. A 

interatividade da internet auxilia a percepção dos produtores sobre a reação do público com 

mais rapidez, principalmente com o lançamento das hashtags das novelas. Contudo, a troca para 

manobrar o discurso da novela ainda demanda um tempo de reação mais prolongado que de 

outros tipos de interações midiáticas, como é o caso de uma conversa com ouvinte em um 

programa de rádio. 

 Sobre a situação de comunicação, Thompson (1988) traz uma teoria convergente com 

Charaudeau (2013) que nos fornece base para a compreender a interação mediada pelos meios 

de comunicação.  Thompson (1988) irá denominar de situações interativas e irá dividi-las em 

três tipos: interação face a face, interação mediada e quase interação mediada.  Na primeira, 

interação face a face Thompson aponta que é possível o uso de expressões denotativas (aqui, 

agora e aquele) visto que os participantes partilham o mesmo espaço tempo, portanto é uma 

interação que tem um caráter dialógico.   Já a interação mediada é aquela que utiliza de meios 

técnicos como é o caso de um e-mail, um telefonema e mensagens de texto via celular, por 

exemplo. Assim, nessa interação os participantes podem não compartilhar o mesmo espaço e 

tempo, por isso o uso de denotativos podem gerar confusões na constituição do sentido da 

comunicação e as deixas simbólicas são mais restritas. Thompson (1988) pontua que:  

Ao estreitar o leque de deixas simbólicas as inteirações mediadas fornecem 

aos participantes poucos dispositivos simbólicos para a redução da 

ambiguidade na comunicação. Por isso, que as interações mediadas têm um 

caráter mais aberto que as interações face a face. (p. 79) 

  

O terceiro tipo de situação de interação é a que recai a nossa atenção: quase interação 

mediada. Ele utiliza esta terceira interação para se referir aos meios de comunicação de massa 

(livro, jornais, rádio, televisão, etc.) A quase-interação mediada é estabelecida no espaço tempo 

de forma livre, visto que os participantes não compartilham o mesmo momento nem lugar de 

sua transmissão. O conteúdo dessa interação é destinado a um público diverso que são, portanto, 
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receptores potenciais: “a quase-interação mediada tem caráter monológico [...] é uma situação 

estruturada na qual alguns indivíduos se preocupam principalmente na produção de formas 

simbólicas para outros que não estão presentes.” (THOMPSON, 1988. p. 79).  

Como nossa pesquisa tem como objeto uma ficção seriada que é transmitida por meios 

de comunicação de massa, a teoria de Thompson (1988) confere subsídios para a compreensão 

da produção. O autor argumenta que na quase interação mediada: “as formas simbólicas são 

produzidas em um contexto (que chamarei de “estrutura interativa de produção”) e recebidas 

numa multiplicidade de outros contextos (as “estruturas interativas de recepção”). As estruturas 

interativas de recepção não interferem diretamente na estrutura de produção, ou seja, um 

indivíduo enquanto assiste um programa de TV, pode perfeitamente estabelecer uma interação 

face a face, ou até mesmo uma interação mediada via mobile, concomitantemente à quase 

interação mediada que está ocorrendo. 

Thompson (1988) aponta que o sucesso de uma quase interação mediada via TV, ocorre 

ao passo que a estrutura interativa de recepção consegue transitar nas deixas simbólicas do 

espaço tempo características do meio de comunicação. Nesse sentido, retomamos o conceito de 

contrato de comunicação de Charaudeau (2010), pois esse transitar entre as deixas simbólicas 

converge com o conceito, visto que em ambas há um compartilhar de repertório mútuo. Quando 

isso ocorre, numa quase-interação mediada friso a ideia proposta por nós no primeiro capítulo 

sobre o rapto do telespectador, ou espectador em um teatro, que imerge em um mundo 

discursivo através de um elo primordial que são as similitudes do que é apresentado pela 

estrutura interativa de produção com o seu entorno social. A funcionalidade de narrar é propícia 

ao rapto do telespectador, pois cria um mundo possível para aquilo que está sendo narrado.  

 O ato de linguagem é organizado em formas que categorizam os falares em 

funcionalidades discursivas para finalidade específica. Charaudeau (2016, p.74) as agrupa em 

quatro modos de organização do discurso: o “modo enunciativo”, o “modo descritivo”, o “modo 

narrativo” e o “modo argumentativo”. Portando, cada modo de organização do discurso possui 

diversos componentes que, combinados, permite-nos compreender os diversos tipos de 

discursos que circulam. Entre eles o midiático, o científico, o político, entre outros.  Nosso 

corpus aborda o modo de organização do discurso narrativo, visto que se trata de uma ficção 

seriada televisiva, logo uma narrativa. Pontuamos, também, que nenhum desses modos são 

totalmente homogêneos, porém apresentam características predominantes, fazendo com que 

possamos agrupá-los distintamente. Ou seja, uma novela terá momentos de descrição e de 

argumentação, mas sua finalidade primordial é o modo narrativo.  
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2.3.1 O Modo Narrativo  

 

Esse modo de discurso opera com “o contar” e reivindica um universo em que a 

sequência narrativa seja possível, pois “o contar” é uma ação humana de descobrimento e 

revelação. Mais especificadamente, “o contar” é “uma atividade linguageira cujo 

desenvolvimento implica uma série de tensões e até mesmo contradições.”. (CHARAUDEAU, 

2016, p. 154)  

Para tanto, cria-se um universo em que se torne crível as ações, que fora daquele 

universo podem ser impossíveis, mas que irá movimentar aspectos da realidade, pois na 

narrativa “não se sente a necessidade de reivindicar a invenção; o que se busca reivindicar é o 

verdadeiro.”. (Idem, 2016, p. 155). Ou seja, quer dizer que um universo ficcional cria a sua 

verdade.   

As narrativas ligadas à prática social do contar configuram o mundo. Elas se 

estabelecem em uma linha tênue entre ficção e realidade. Remontam, portanto, desde mitos 

fundacionais – como o da origem do mundo por via do divino – as narrativas de utopias, que 

são o desejo de ultrapassar a realidade concreta, até narrativas que apresentam o cotidiano, para 

reafirmar e cristalizar práticas sociais.  

A narrativa é uma totalidade, o narrativo um de seus componentes. A narrativa 

corresponde à finalidade do ‘que é contar’, e para fazê-lo descreve, ao mesmo 

tempo, ações e qualificações, isto é, utiliza os modos de organização que são 

o Narrativo e o Descritivo. (CHARAUDEAU, 2016, p. 154) 

 

 Compreende a narrativa, então, uma parte de apresentação daquilo que já conhecemos, 

saberes de senso comum, ou seja, o mundo pré-existente que o descritivo apresenta sem 

preocupação de desnudar por completo. Desta forma, o modo narrativo mostra as ações em uma 

sequência encadeada, aquilo que vai sendo descoberto a partir das ações dos seus agentes 

(actantes) que desempenham ações na trama. Essas ações são formuladas de maneira a se 

interferir umas nas outras e, necessariamente, o modo narrativo irá ter um ponto inicial e um 

desfecho, mesmo que seja provisório, ou que estabeleça uma enorme deixa simbólica que 

categoriza uma obra aberta, aquela em que o seu leitor irá lhe completar em sentido (ECO, 

1991).    

            

2.3.2 A encenação narrativa  

 São movimentadas quatro identidades no modo narrativo para se fazer “o contar”: 

“autor” (indivíduo/escritor), “narrador” (historiador/ contador de história), “leitor destinatário” 



 

76 

 

(de história real/ de história inventada), “leitor real” (indivíduo/competência de leitura). Essas 

quatro categorias se subdividem em pares que podem ocorrer juntos ou separados. Portanto, 

quem produz uma narrativa é uma identidade, um indivíduo psicológico e social, que se coloca 

na persona do narrador. Do mesmo modo acontece com o leitor, que pode ser um indivíduo 

real, aquele que de fato consome (aprecia) a obra, ou apenas um leitor destinatário – ou seja, o 

leitor projetado pelo autor, uma espécie de leitor em potencial.   

Essa esquematização configura, portanto, a encenação narrativa estabelecida por 

Charaudeau (2016). Como na teoria de Goffman (2011), os pares de categorias propostas 

acionam a noção de papéis sociais. Na teoria de Charaudeau (2016), o ator se refere aos papéis 

da comunicação mediada pela narrativa que articulam dois espaços de significações: o 

intratextual (seres de identidade discursiva) e o extratextual (seres de identidade social).  

 
Figura 18 (Encenação Narrativa) - Arte de William Pessoa. Fonte: Charaudeau, 2016. 

 

O “autor-indivíduo” “vive e age na vida social, tem uma personalidade própria, conhece 

experiências individuais e coletivas como um participante do mundo das práticas sociais” 

(CHARAUDEAU, 2016, p. 185). A sua vida não necessariamente será contada na trama, mas pode 

perpassá-la. Ele pode estar “ausente na narrativa, mas pode igualmente aparecer de maneira 

explícita. Torna-se, então, personagem da narrativa, e testemunha de uma história vivida que 
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lhe é pessoal, ancorada num contexto sócio-histórico.”. (Idem p. 185). O “autor-indivíduo” convoca 

o “leitor-real”, que dada a sua característica de indivíduo, irá compreender a narrativa a partir de suas 

experiências de mundo, ou seja, ele verifica a veracidade do autor-indivíduo.    

 Já o autor-escritor é previamente referendado como escritor, possui uma bibliografia 

pública, um projeto de escritura, portanto o seu leitor é, também, “leitor real”, mas a sua ação 

frente à convocação da leitura exige o acionamento das competências de leitura, por exemplo, 

o reconhecimento do contrato de comunicação que é estabelecido.  

Em relação ao sujeito que conta, o narrador, são categorizados dois tipos: Narrador-

historiador e Narrador-contador. O primeiro, “narrador-historiador”, tem a preocupação em 

apresentar os fatos contados de forma a representar uma realidade mais próxima. Portanto, 

aciona o “leitor-destinatário” de uma história contada que estabelece uma representação de 

história real, aquela que é dada como a história de conhecimento do mundo. Um exemplo, são 

os documentários que possuem a função de representar o mundo tal como ele é.   

Já o segundo, “narrador-contador”, preocupa-se com o mundo inventado, mas que ele 

seja invenção crível, movimentando, assim, o processo de construção mimética e os princípios 

de verossimilhança que estão sempre entre um limiar do intratextual e extratextual 

(CHARAUDEAU, 2016, p. 188). Ou seja, o “narrador-contador” aciona elementos que é da 

realidade vivida e formula elementos de uma realidade construída (ficcional), articula a 

verossimilhança. O narrador cria, então, efeitos de realidade e de ficção produzidos por 

elementos como, por exemplo, marcas textuais, mixagem de sons, jogo de câmera, figurinos, 

escolha de elenco, elaboração de cenários, lugar, tempo cronológico, etc. Portanto, convoca-se 

o “leitor-destinatário” de uma história contada de um mundo não necessariamente verificável.   

 A narrativa se apresenta como uma unidade aparente, pois o processo de narração 

comporta ao menos dois pares de sujeitos: um para o seu narrador e um para o seu interpretante 

(leitor). Como já abordado anteriormente, não é um processo vertical, isto é, aciona-se uma 

série de construções sígnicas, pois seus participantes são seres sociais que carregam a voz da 

individualidade e as inúmeras vozes da coletividade dos grupos dos quais pertencem. A análise, 

portanto, compreende, também, revelar as intervenções do autor/narrador que são carregadas 

de sentidos e de finalidades para que tipo de interpretante se quis enunciar.   

2.3.3 A Patemização 

  

A análise do discurso compreende a linguagem dentro da perspectiva do relacional, 

portanto, compreende os seus efeitos de troca. Assim, a linguagem causa efeitos de sentido para 
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além dela, que são discursivos. Logo, a compreensão das emoções (patemia) dar-se-á via 

processo de figuração. Charaudeau (2007), para explicar esse processo, aborta-se ao conceito 

de figura de Roland Barthes (1981, p.10): “Dis-cursus, é originalmente, a ação de correr para 

todo o lado, são idas e vindas, “démarches”, “intrigas”. [...] Podemos chamar essas frações de 

discurso de figuras. Palavra que não deve ser entendida no sentido retórico, mas no ginástico”.  

Como destacado por Roland Barthes (1981), discurso é o que percorre, porque ao 

mesmo tempo que possui o caráter de imprimir o conteúdo ideológico, também vai se 

atualizando a partir dos usos e se reconfigurando, portanto é uma construção social. As figuras 

são resultantes da codificação do discurso. Assim, as emoções se inscrevem em uma 

problemática de representação, pois “a representação procede de um duplo movimento de 

simbolização e de auto apresentação.” (CHARAUDEAU, 2007, p.4). 

 A figuração é o projetar imagens que formam e são formadas pelo modo de viver em 

sociedade.  Para Charaudeau (2007, p. 3) a patemização é sentir as emoções, o perceber e o 

fazer sentir. Ou seja, é um processo de figuração em que as emoções não são apenas o que 

sentimos, mas uma construção social que nos induz a sentir e faz com que de forma intencional 

induzamos outros sujeitos. A necessidade epistemológica da nomenclatura é justificada por 

Charaudeau (2007):  

A razão pela qual prefiro os termos “pathos”, “patêmico” e “patemização” 

ao de emoção. Isso me permite, por um lado, inserir a análise do discurso 

das emoções na filiação da retórica que desde Aristóteles trata os discursos 

em uma perspectiva de visada e de efeitos (ainda que ordenamentos sejam 

necessários a essa filiação), por outro lado, me permite demarcar a análise 

do discurso, caso seja necessário, da psicologia e a sociologia. (p. 6) 

 

 Corrêa-Rosado e Melo (2017, p. 9) compreende que a categoria de patemia de 

Charaudeau (2007) visa: “estudar a emoção como um efeito visado (e não produzido) pelo 

sujeito enunciador, isto é, como um efeito que este pretende ver atingido por meio de sua 

encenação discursiva.”. A patemia, como uma categoria de discurso, é constituída por um 

conjunto de figuras como o ódio, a compaixão e a benevolência. As figuras são imagens que 

projetamos a fim de alcançar um efeito de sentido (efeitos patêmicos). Portanto, em uma cena 

de novela em que o marido agride a esposa é movimentado no telespectador a antipatia pela 

cena, para que se gere a figura de compaixão, visto que o caráter pedagógico da cena é 

reivindicar a ética das relações humanas. 

  Os efeitos patêmicos (CHARAUDEAU, 2007, p. 6) estão relacionados ao conjunto de 

saberes e crenças, ou seja, conjunto cultural de cunho sociológico e por estarem inscritos em 

um processo de figuração são, configurando, também, uma problemática de representação 
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psicossocial. O autor aborda a categoria patêmica se referindo a televisão por sua capacidade 

de captação do telespectador que deixa de lado por alguns instantes o lado racional e é levado 

a sentir via a representação da emoção (patemia). O autor descreve quatro tópicos dicotômicos 

que compreendem o imaginário discursivo do efeito patêmico: dor/alegria, angústia/esperança, 

antipatia/simpatia, repulsa/atração. Esses efeitos projetam figuras como medo, confiança, ódio, 

compaixão, encantamento, desgosto, etc. (CHARAUDEAU, 2007) 

Corrêa-Rosado e Melo (2017) faz uma compreensão da patemização de que a construção 

discursiva é uma encenação do efeito visado (ou seja, que se intenciona), visto que “a análise 

do discurso não pode interessar-se à emoção como realidade manifesta, vivenciada por um 

sujeito” (CHARAUDEAU, 2007. p. 5). A metodologia não pressupõe o vivenciado em termos 

experimentais, mas sim os vestígios dessa encenação para compreender o que se espera alcançar 

em uma troca linguageira (de comunicação). No ato de linguagem, os comunicantes fazem 

inferências dentro de um limite do campo de crenças e saberes compartilhados, estabelecem, 

portanto, um contrato de comunicação.  

A patemização se insere, assim como uma categoria de efeito, portanto depende de 

situações circunstanciais para que se efetive. A televisão é um meio de comunicação que 

confere circunstâncias para que se use a patemização, em destaque as ficções seriadas, o 

telejornal e as propagandas. Charaudeau (2017) estabelece três condições: o dispositivo 

comunicativo, o campo temático e o espaço de estratégia. Assim, como primeira condição, o 

dispositivo comunicativo deve predispor uma finalidade para que haja a patemia, pois a situação 

de comunicação confere, também, as instruções discursivas. Portanto, dispositivos ficcionais 

são exemplos em que há finalidade, visto o seu caráter utilitário, bem como os dispositivos 

midiáticos, que por outras ações, como a persuasão, lançam mão da patemização. Já a segunda, 

o campo temático, necessita que o imaginário discursivo esteja organizado (topia), pois assim 

ele ganha força de ação para produzir um efeito patêmico. Um exemplo, está presente na 

publicidade, visto que ela reúne tópicos, como os da felicidade e do prazer. Por último, a terceira 

condição, espaço de estratégia, é uma instância de comunicação, ou o sujeito comunicador, que 

irá se valer da encenação discursiva, organizando sua estratégia de comunicação visando 

alcançar o efeito de patemização que pode ser implícito ou explícito.  
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CAPÍTULO 3.  O COTIDIANO ESCOLAR DA ESCOLA PÚBLICA EM MALHAÇÃO – 

VIVA A DIFERENÇA 

  

Neste capítulo, investigamos o discurso que surge da representação do cotidiano escolar 

em Malhação – Viva a diferença. Seguindo a tradição literária de origem, as telenovelas 

retratam o cotidiano próximo de seus telespectadores. Os espaços da vida ordinária são palco 

para retratar a vida humana, seja dentro de uma perspectiva realística ou fantástica. Em 

Malhação – Viva a diferença, os espaços focados são os ambientes em que o jovem está. A 

escola é um desses espaços que possui predominância na trama. Nossa pesquisa tem como 

objeto a representação da escola pública na mídia, em específico a novela Malhação temporada 

Viva a diferença. Portanto, a análise recai sobre a maneira como os agentes estabelecem as 

relações entre si e como esse espaço da escola pode configurar o cotidiano escolar representado.  

 

3.1 APRESENTAÇÃO DO CORPUS  

A pesquisa é sobre a temporada Viva a Diferença da novela Malhação. Esta contou com 

um total de 213 capítulos com uma média de 28 minutos cada, sendo o primeiro exibido no dia 

08 de maio de 2017 e o último no dia 05 de março de 2018. Para o recorte da pesquisa, no que 

concerne aos trechos narrativos, foi feita a categorização dos episódios para contabilizar em 

quais deles há cenas passadas no ambiente da escola pública, o espaço da narrativa C.E. Cora 

Coralina. Portanto, dos 213 episódios, 146 possuem cenas na escola pública.  

Para fazer o recorte, estabelecemos o critério de tempo em que os trechos se desenrolam 

dentro do espaço narrativo da escola pública (C.E. Cora Coralina). Assim, para viabilizar a 

pesquisa, os trechos que possuem 6 minutos, ou mais, contínuos no espaço narrativo escola 

pública serão foco da análise.  

A partir do critério de recorte, foram selecionados 13 trechos da narrativa. Esses trechos 

possuem o foco predominantemente na figura da Diretora da escola e, em segundo plano, 

apresentam os alunos. Também selecionamos o primeiro e o último episódio para compreensão 

da característica narrativa enquanto um modo de organização de discurso incluindo, assim, o 

fato inicial da história e o seu desfecho (CHARAUDEAU, 2016).  Em seguida, dividimos o 

corpus em dois grandes grupos: um deles referente à temática do protagonismo da Diretora, 

enquanto gestora pública, e o outro, relacionado ao protagonismo juvenil, na figura dos alunos. 

Abaixo, a identificação dos episódios e seus respectivos tempos de vídeo analisados:  
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Tabela 10  Episódios e seus respectivos tempos de vídeo 

Episódios 

 
Tempo 

01 00:00 até 06:00 

09   13:50 até 19:53 

14 05:00 até 16:16 

51 08:17 até 14:50 

57 02:39 até 12:00 

58 02:00 até 08:00 

59 06:00 até 12:00 

60 10:50 até 16:50 

72 07:18 até 13:27 

149 06:43 até 12:57 

190 12:00 até 20:00 

205 02:13 até 09:13 

211 00:00 até 8:59 

213 00:00 até 06:00  

Fonte: Própria autoria.  

Também, como parte do corpus da pesquisa recortamos: a vinheta de abertura, que nos 

aponta o contextual discursivo da obra como um todo, além de firmar uma situação de 

comunicação; e a entrevista concedida pelo criador da Malhação - Viva a Diferença, Cao 

Hamburger, no programa Conversa com Bial da TV Globo, a fim de compreender as categorias 

de autor e narrador, o contexto discursivo e a intenção de comunicação proposta por nossa 

metodologia, que toma por base os preceitos de Charaudeau (2016). 

 

3.2 O ENREDO: UMA PROMESSA INICIAL   

 

A nova “Malhação – Viva a Diferença” foi ao ar no dia 08 de maio pela TV Globo. A 

temporada pretendia, como diz o título, exibir o mundo juvenil dentro do cenário da 

diversidade. Para tanto, a estratégia narrativa utilizada foi interligar cinco vidas de realidades 

diferentes.  Analisaremos o primeiro mês de exibição do seriado a fim de verificar, nas relações 

ali apresentadas entre escola pública e privada, representações da diversidade inserida no 

cotidiano escolar encenado. Como na abordagem de Candau (2000), o ambiente educativo e 

suas ações não se restringem apenas a uma relação aluno/professor, mas a uma integração entre 
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todos os envolvidos no processo pedagógico, direta e indiretamente. Portanto, as cenas que 

foram analisadas neste estudo são aquelas que representam esse cenário na escola. 

Não é difícil de perceber, como, no Brasil, a cultura da televisão, e em específico, da 

teledramaturgia, está presente na cotidianidade e como o lançamento de uma nova história forja 

novas práticas nesse movimento do dia a dia. As produções ficcionais de TV como novelas e 

seriados ganham materialidade no meio social em que são recorrentes as apropriações, 

referências e ressignificações. Charaudeau (2013) aborda as produções de ficção da televisão 

dentro do âmbito dos gêneros do discurso, de modo que é possível fazer um diálogo entre o 

teórico e o referido tema.  O teórico francês também usa o termo “gênero situacional”, por 

compreender que o discurso é fruto de condições contextuais específicas em que é produzido, 

não podendo, assim, ser compreendido como algo isolado.  

O autor aponta que tais produções extrapolam as práticas dos usos de fala, de expressão 

de pensamento. Na realidade brasileira, a ficção seriada exibida na TV aberta se enraíza nas 

formas de consumo, perceptível até nas formas de vestir, por exemplo. As produções da 

teledramaturgia (as novelas e seriados como a Malhação) são tecidas no movimento dialógico 

entre público e trama. Esta verossimilhança não é só na representação de parte do real, mas é 

construída, portanto, dentro da ótica da audiência (JOST, 2007).  

De tempos em tempos, o ativismo feminino se faz presente novamente e ganha força 

num crescente. E é no feminismo que a narrativa de “Malhação – Viva a Diferença” também 

encontra espaço para a identificação do público com as jovens protagonistas, o que pode ser 

ilustrado, por exemplo, com o fato de a temporada ter obtido, em seu primeiro mês de exibição, 

a maior pontuação dos últimos 8 anos, chegando a 20 pontos de média, em apenas 25 episódios. 

(PECOLI, 2018)  

Como estamos abordando uma narrativa televisiva que tem como público-alvo os 

jovens, elencaremos pontos de inserção do feminismo na jovem mulher ou aquela com que ela 

dialoga de alguma forma. Assim, nesse percurso contextual podemos citar algumas questões da 

tessitura semântica da reinserção da representação da mulher na mídia delineando, resgatando 

e questionando o seu papel na sociedade. 

O primeiro ponto contextual que elencamos é a criação e difusão da agenda da UN 

Women (2010) e seus programas como gender equality. Por conseguinte, a ONU escolheu em 

2014, como uma das suas embaixadoras a atriz Emma Watson – consagrada pela sua 

personagem Hermione Granger da saga infanto-juvenil “Harry Potter” (2001 – 2011). Muitos 

dos discursos em assembleia da jovem atriz viralizaram na internet, cunhando-a como um ícone 
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de jovem mulher engajada nas causas sociais e do feminismo, apesar de divergência em relação 

à sua campanha em defesa da participação dos homens nas lutas feministas. (ONU 

MULHERES BRASIL, 2014)   

Outro elemento do âmbito juvenil que escolhemos para ilustrar o discurso midiático 

sobre o feminismo foi o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2015, que contemplou 

questões relativas aos direitos das mulheres, com a seguinte temática da prova de redação: “A 

persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira". O ENEM desse ano foi 

emblemático em termos de discussões suscitadas pela prova, pois gerou muita polêmica entre 

os contrários à abordagem do tema neste espaço, direcionado principalmente ao público 

adolescente. Assim, apresentamos um breve panorama para ilustra aquilo que Bourdieu (2007) 

denomina de poder simbólico. Há forças invisíveis que atuam no campo cultural ressignificando 

as representações.  

Eco (1991) na sua teoria sobre as estéticas contemporâneas afirma que ao atribuir um 

subtítulo, fecha-se mais a obra, conferindo a ela um eixo temático. Em “Malhação – Viva a 

Diferença”, por meio do seu título, compreendemos que a produção se insere dentro do campo 

semântico da diversidade, portanto sendo uma promessa inicial do enredo. O subtítulo é uma 

Ode à celebração da diferença. Contudo, coloca-se a questão: como se vive A diferença, isto é, 

uma única diferença? O nome per si não fornece muitas escolhas do ponto de vista da frase. 

Antes do artigo “A”, o substantivo diferença está no singular, fazendo com que o artigo esteja 

combinado com ele. Observemos que o artigo tem a função de determinante numa frase, como 

aponta Azeredo (2008). Essa observação já nos aponta um caminho reflexivo, já que no próprio 

ato de nomear o mundo diverso não está incluído em um sentido de pluralidade.  

A temática da diversidade vem sendo abordada já há um tempo em muitas produções 

audiovisuais nacionais e internacionais. No Brasil, como parte do mundo globalizado, não foi 

diferente, apesar de, em diversas vezes, especialmente no mercado midiático (publicitário, por 

exemplo), representatividade vir sendo confundida com qualquer representação, inclusive as 

que podem desqualificar esses grupos. O cinema tem mais abertura nesse sentido, pois, mesmo 

sendo um produto de mercado, ele carrega em si um status de Arte maior, que as produções de 

televisão não carregam – como as telenovelas e seriados. (JOST, 2007) 

O discurso da diversidade é posto em Malhação – Viva a diferença de forma intencional. 

É essa a razão para a inclusão de personagens de realidades diversas, que se ligam por uma 

situação chave da narrativa, a qual, assim como os espaços que frequentam, gera um todo 

contextual em torno da temática da diversidade. A situação chave que une as personagens é o 
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nascimento do filho de Keyla (Gabriela Medvedovski) no vagão do metrô, que, por mal 

funcionamento, para com elas dentro. A partir daí esta ocasião única as faz manter contato.  

As cinco meninas também estão ligadas pelo ambiente escolar que frequentam: são 

duas escolas próximas, no sentido espacial, em que as personagens estão distribuídas.  Na 

Escola Estadual Cora Coralina estão as seguintes personagens: Keyla, aquela que teve o parto 

do filho no metrô – também filha de um ex-cantor dono de um bar; Benê (Daphne Bozaski), 

filha da zeladora da escola, que é autista e mora na escola; e Ellen (Heslaine Vieira), negra e 

moradora de uma favela, filha de enfermeira, a qual sabe muito sobre Tecnologia da Informação 

e usa na rede o nickname Lady Killer. Já no Colégio Grupo, escola privada, estão as 

personagens: Tina (Ana Hikari), uma menina oriental cuja mãe é médica e responsável pelo 

Conselho de Pais da escola; Lica (Manoela Aliperti), filha do diretor e dono da escola, cuja mãe 

é de uma família tradicional paulistana.  

Sabe-se que uma das maneiras de elaboração de um personagem que vem desde as 

tragédias gregas é a de que todo personagem precisa ter um traço que lhe confira identidade, já 

que esse traço gera também aproximação junto ao público. No entanto, problematiza-se aqui a 

escolha tipificada das personagens e seu engendramento nesse universo conectado que 

converge com a diversidade. Porque a única negra protagonista é da periferia e estudante da 

escola pública? Assim como a diretora da escola pública é negra.  

A personagem Benê (Daphine Bozaski), que aparenta ter autismo – ou uma síndrome 

que lhe tenha semelhanças, também é da escola pública. Já Keyla, a personagem jovem grávida 

é outra personagem de risco social pertencente à escola pública, sendo seu pai um dono de bar. 

Cabe ao núcleo da escola particular uma polarização étnica a partir de Tina – oriental filha de 

família de imigrantes japoneses que possui um alto padrão de vida, pois sua mãe é médica e seu 

pai dono de restaurante. Por sua vez, a “patricinha” do quinteto (adjetivo usado por algumas 

personagens para se referir à Lica) é herdeira do Colégio Grupo.  

Essas escolhas de significações para personagens partem inclusive do imaginário 

social dos sujeitos. Moraes (2009) adota a postura conceitual de imaginário social proposta por 

Marilena Chauí (1982), que nós referendamos: “um corpo de representações e de normas 

através do qual os sujeitos sociais se representarão a si mesmos e à vida coletiva.” (CHAUÍ, 

1982 apud MOARES, 2009) Tais símbolos e significações representacionais estão em 

movimento, porém não se formam e nem se modificam com tanta rapidez, como lembra Moraes 

(2009). E tais imagens do imaginário social, como continua o autor, acionam em uma cultura a 

memória afetiva dos símbolos, que estão dispostos em uma relação de poder. (MORAES, 2009) 
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Nesse sentido, também ideologias são extraídas do imaginário social, assim como do discurso 

que é perpassado e conformado por ideologias. Por conseguinte, o imaginário social não só se 

adequa a tipificação dos personagens e dos espaços, mas influencia modos de viver e ver o 

mundo. (MORAES, 2009) 

 

3.3   AUTOR ESCRITOR E SUA PROJEÇÃO ENQUANTO NARRADOR 

 

No dia 07 de junho de 2018, foi exibida na Rede Globo no programa Conversa com Bial 

a entrevista do apresentador Pedro Bial com Cao Hamburger, criador e roteirista de Malhação 

- Viva a diferença. Segundo o conceito de Jost (2007) da grade televisiva, em que se analisa um 

programa dentro do contexto global da emissora, utilizaremos a entrevista do programa citado 

como conteúdo empírico, do qual extrairemos informações para a compreensão das categorias 

de “autor-indivíduo” e “autor-escritor” e, assim, analisarmos qual tipo de narrador a trama 

possui. (CHARAUDEAU, 2016) 

De tão repetida a equação passou a ser vista como verdade: escola pública 

igual a escola ruim. Escola particular boa. Será mesmo assim, sempre? E 

quando for, por quê? Será que a escola particular é sempre melhor? E será 

que custa tanto melhorar a pública? Faltam diagnósticos mais precisos, mas 

os sintomas são conhecidos: professores mal pagos, com formação 

precária, aluno sem estímulo e a falta do básico como material e carteiras. 

No ano passado, uma novela adolescente da Globo tratou o assunto com 

maestria. Tornando exclamativa a frase que costumava terminar com ponto 

de interrogação. A escola pública tem solução. Vamos receber agora o 

artista que mergulhou no universo das escolas brasileiras para conceber a 

histórica temporada de Malhação – Viva a diferença. Aplaudam Cao 

Hamburger. (Transcrição do programa Conversa com Bial)  

 

Essa é a introdução feita pelo apresentador, Pedro Bial, precedida da entrada do cineasta, 

criador e roteirista de Malhação - Viva a diferença. O apresentador faz, com isso, uma síntese 

da demanda da temporada Viva a diferença, em termos de temática de merchandising social, 

termo utilizado, inclusive, por Pedro Bial na sua primeira pergunta ao criador da temporada em 

questão. Em resposta à Bial sobre qual o mote para a elaboração da temporada, Cao Hamburger 

diz que queria “fazer uma novela para o jovem e pra quem se interessa pelo universo jovem.”. 

Entre esses interessados, ele cita mãe, professores, avós. Também, cita que criou um programa 

para entretenimento, mas que desse espaço para a voz dele, ou seja, um programa que falasse 

sobre a diversidade brasileira tendo como pano de fundo o sistema de educação no Brasil.  

Cao Hamburger é filho de professores de física da Universidade de São Paulo (USP) e 

sua filha Carolina Hamburger, também professora, é referenciada no programa do Pedro Bial, 
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pois foi uma grande inspiração para o pai na criação de Malhação - Viva a Diferença, visto que 

ela é uma professora do nível básico e atua na rede pública. Foi exibida durante o programa 

uma reportagem na escola em que a filha de Cao trabalha (Escola Municipal de Educação 

Infantil Nelson Mandela), mostrando a rotina da escola e o trabalho pedagógico a fim de 

fomentar mais a conversa com o produtor. 

A biografia de Cao Hamburger é marcada por trabalhos educativos como o famoso 

Castelo Rá-Tim-Bum da TV Cultura, exibido em primeira mão em 1994, que mais tarde teve 

sua versão para os cinemas. Ambas as produções receberam prêmios estrangeiros. O programa 

de TV recebeu a medalha de prata do festival infantil de Nova York. Em Chicago, o filme 

ganhou na categoria de melhor filme estrangeiro, já em Toronto de melhor longa-metragem. O 

programa de TV ganhou uma exposição que tem rodado o país inteiro levando os cenários, 

figurinos e os personagens em fantoche para os seus fãs. Outra produção que fez muito sucesso 

sobre o universo adolescente e que antecede o seriado Malhação - Viva a Diferença é a série 

Um menino Muito Maluquinho, de 2006, em coautoria de Anna Muylaert, também, a série 

infantil Pedro e Bianca, em coautoria com Teodoro Poppovic exibida na TV Cultura em 2012.   

Ambas as séries indicadas para prêmios internacionais. Um menino muito maluquinho ganhou 

33ª edição do NHK Japan Prize em 2006 e foi finalista do Emmy Kids Awards 2012. Já Pedro 

e Bianca é indicado e ganha o Internacional Emmy Kids Awards 2014 como melhor série de 

2013.  

Sobre o sistema de educação no Brasil, o criador de Malhação, nesta edição do programa 

Conversa com Bial, cita que, ao pôr duas escolas, uma pública e outra particular como vizinhas 

tinha a intenção de trabalhar a utopia da integração desses dois universos, visto que “é um 

verdadeiro apartheid que a gente tem, que começa na escola.” (HAMBURGER, 2018). Ao 

tocar neste ponto, pode-se dizer que o criador de Malhação Viva a diferença está falando do 

abismo social que há entre os matriculados da escola pública em relação aos da escola privada.  

Segundo dados do IBGE publicados no portal G1 Educação (2012) apenas 8,6% dos alunos de 

famílias mais ricas estudam em escola pública e, com um índice desproporcional, 3,8% de 

estudantes de famílias pobres estudam em colégios particulares. Esse índice nos aponta para a 

falta de interação entre as classes no equipamento de ensino. Além disso, quando a classe de 

maior poder aquisitivo ingressa na escola pública, o processo se dá majoritariamente através 

nas escolas federais em que o ingresso é via concurso.   

A história da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) nos confere um olhar para 

início da curva descendente da escola pública brasileira no que concerne à sua imagem de 
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prestígio (SAVIANI, 1998, p. 21).  Na elaboração da lei, que só foi aprovada em 1961, após 13 

anos de intensas discussões, havia um tensionamento entre o que podemos chamar de privatistas 

e estadistas. Configurando o grupo dos que eram a favor da escola privada, atribuindo-se como 

contra o monopólio do Estado, estavam representantes da Igreja Católica, que reivindicavam 

que a lei aceitasse a cobrança de mensalidade por suas escolas. (SAVIAN, 1988 p.21). Esse 

fato foi um dos primeiros momentos de tensionamento entre o setor privatista de ensino e o 

setor estadista, marca, portanto o início de uma discussão que vem sendo travada na sociedade, 

até os dias de hoje, em que setores privados disputam a soberania da educação. Marcamos o 

nosso posicionamento sobre a importância da escola pública, visto a realidade social e 

geográfica do país. A oferta de ensino público atua na diminuição das desigualdades do país. 

A LDB de 61 é resultante de duas propostas de lei distintas que foram aglutinadas. A 

partir dela a educação deixou de ser apenas uma tarefa do Estado passando a ser uma atribuição 

possível da iniciativa privada (SAVIANI, 1998, p. 21). Cunha (1982) traz a prerrogativa 

resultante do ensino de iniciativa privada  

A partir daquele ano, os conselhos de educação - o federal e os estaduais – 

foram ocupados por empresários do ensino e seus repostos, assim como 

as secretarias de educação. O próprio Ministério da Educação não deixou 

de sofrer esse assédio. Com a mudança do regime político, em 1964, os 

promotores da privatização do ensino sentiram-se mais à vontade para 

implementar sua política, pois, dentre os que conspiravam contra os 

governantes eleitos pelo voto popular, estavam os principais líderes da 

campanha da ‘liberdade de ensino’. Repressão às liberdades democráticas 

que seguiu ao golpe de Estado abriu uma quadra de impunidade para os 

que faziam a escola privada prosperar às custas da contenção da escola 

pública. (p.136)  

 

Retornando à entrevista, o cineasta cita dados numéricos para evidenciar que a rede 

pública tem a maioria de alunos matriculados em relação à rede particular, citando que mais de 

80% das matrículas totais são em escolas da rede pública. Esses dados conferem com os dados 

levantados e citados no capítulo 2 desta dissertação. Outra questão verbalizada na entrevista 

pelo cineasta é que ele “tomou cuidado para não reforçar o estigma que a escola pública tem no 

Brasil.” (Cao Hamburger em Conversa com Bial). Nesse momento do programa, Bial cita o 

trecho da narrativa em que a Dóris (Ana Flávia Cavalcanti) discursa na festa junina, como 

exemplo desse cuidado do produtor em desenhar a escola pública fora do senso comum do 

estigma da baixa qualidade. O trecho exibido no programa de entrevista faz parte dos 13 trechos 

que foram contemplados em nosso recorte e será apresentado e analisado no próximo item.    
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3.4 A ENCENAÇÃO DISCURSIVA: ELEMENTOS IMPLÍCITOS E EXPLÍCITOS NA 

TRAMA 

Charaudeau (2010) aponta que dentro de uma esfera maior estaria o discurso 

propagandístico, aquele que tem como finalidade a incitação: “o eu quer ‘fazer fazer’, ou seja 

o fazer pensar (induzir). Então, deve-se procurar um modo de “fazer crer”. A novela, e de 

maneira geral a TV, não tem o poder de mandar fazer, mas de conduzir o seu telespectador a 

crer, ou passar a ter novos hábitos a partir da elucidação de exemplos. Nas narrativas televisivas, 

essa condução pela persuasão e sedução ocorre pela movimentação de uma série de símbolos 

que produzem efeitos de sentidos na situação de comunicação que se faz por meio de um 

contrato de comunicação (CHARAUDEAU; MAIGUENEAU, 2014). Como citado no item 

destinado à metodologia, há um rapto do telespectador para dentro da televisão em que se efetua 

o contrato de comunicação.  

Portanto, na situação de comunicação se estabelece o contrato de comunicação: 

conjuntos de condições que englobam qualquer ato de comunicação, o contrato estabelece as 

condições dentro desta situação de comunicação (ou Circunstâncias de Discurso – C de D.). O 

teórico aponta a seguinte equação para representar o Ato de Linguagem:  A de L = [Explícito x 

Implícito] C de D (CHARAUDEAU, 2013). 

O Ato de Linguagem (A de L) é composto pela combinação dos explícitos com os 

implícitos que são movidos na Circunstâncias do Discurso (C de D). Portanto, para o 

entendimento global de uma enunciação são movidos saberes que estão na linguagem produzida 

no momento e aqueles que estão fora dela (intralinguística), mas que se conectam dentro de 

uma esfera de sentido. Ou seja, há um saber implícito e um explícito (CHARAUDEAU, 2013). 

Desta forma, é acionada uma espécie de memória coletiva sobre determinadas práticas sociais 

da linguagem, assim os participantes interagem na construção de sentidos partindo de saberes 

compartilhados. Um exemplo é a vinheta que é reconhecida pela sua forma, portanto na sua 

produção são respeitadas suas características, para que ao assisti-la o telespectador reconheça 

os seus traços que a defina como tal. Ela é um prelúdio da trama que será abordada, nela há 

elementos simbólicos que dialogam com a narrativa, agregando valor de sentido ao todo da 

obra.       

Dentro da obra analisada – “Malhação - Viva a diferença” – é possível verificar as 

simbolizações que em atividades seriais conferem produção de significações para a construção 

do discurso. Por exemplo, já na abertura, a vinheta aponta para se constituir enquanto uma Ode 

ao mundo da diversidade, assim como toda a construção da identidade visual do seriado. Para 

agregar este valor na constituição do logo da novela foi utilizado o sinal matemático de 
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diferença (≠), que substitui o ‘F’ da palavra diferença, agregando, assim, mais um signo que 

remete à diversidade. Também há a mudança na cor da logo para laranja, rosa, verde, vermelho, 

amarelo, repetindo esse processo várias vezes para se conectar ao sentido proposto. As cores se 

ligam diretamente à letra da música de abertura, uma versão de “Bate Poeira” da cantora Karol 

Conka, de onde se extrai o seguinte trecho: “Negro, branco, rico, pobre / O sangue é da mesma 

cor / Somos todos iguais / Sentimos calor, alegria e dor”.  

Frisamos aqui o contextual da escolha da intérprete para a vinheta de abertura, a Karol 

Conka, pois se trata de uma mulher rapper negra que em suas letras traz engajamento étnico e 

social, demarcando assim um território semântico e construindo para o telespectador um 

caminho de reconstrução de sentidos. Isso se liga diretamente à fala de Charaudeau (2013, p. 

42) de que “todo o discurso antes de representar o mundo, representa uma relação”. 

 
                                    Figura 19  Abertura do programa. Fonte: GloboPlay 

 

Durante a abertura da série, há cenas de São Paulo com sobreposição de imagens, como 

as inseridas a seguir, que conformam a rede discursiva do sentido de diversidade (surgem 

imagens de uma mulher oriental e outra negra, por exemplo). O espaço da narrativa também é 

importante, pois pela primeira vez o seriado se localiza nessa cidade, que, como as mais diversas 

megalópoles, carrega em seu imaginário características de cosmopolita e de uma amálgama de 

diferenças. 
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              Figura 20 Abertura do programa, diversidade étnica1. Fonte: Globoplay 

 

 

 

             Figura 21  Abertura do programa, diversidade étnica 2. Fonte: Globoplay 

 

A emissão da televisão não é uma transmissão do audiovisual esvaziado daquele que 

está no ponto de vista da recepção, pois existe um processamento dentro de um espaço temporal 

e social que fará com que o sujeito faça uma reconstituição de sentido, momento em que ele 

pode agir sobre o conteúdo recebido. Contudo, há a intencionalidade do ponto de vista da 

produção para se criar um campo simbólico. Não à toa a intérprete da vinheta também é garota 

propaganda da marca Avon, empresa que tem como público-alvo as mulheres, que formam boa 

parte da audiência do programa. Da mesma forma, não é por acaso que, durante o intervalo dos 

episódios, há por muitas vezes a inserção da propaganda da Avon protagonizada por Karol 

Conka. 

Todo ato linguageiro, seja uma conversa ou a produção de um roteiro de seriado, 

possui uma intencionalidade. Ou seja, quem fala/escreve, para quem fala/escreve e o porquê se 

fala/escreve estão por trás de cada construção de sentido.  Esse ato de comunicação ocorre 

dentro do circunstancial – o onde e como se fala/escreve. Por conseguinte, estabelece-se o 

contrato de comunicação. Enfim, mesmo em uma conversa espontânea, é traçada 

cognitivamente pelo locutor uma tática para alcançar os seus objetivos de comunicação. 

(CHARAUDEAU, 2013) 

No que concerne à semântica da intencionalidade de Charaudeau (2016), e como ela se 

constitui, encontramos um ponto de diálogo com os escritos de Certeau (2014). Isso, porque os 

conceitos de estratégia e tática de Michel de Certeau (2014, p. 99) são de relevância para o 

estudo do uso da linguagem sobre o viés do cotidiano, seja no aspecto da oralidade ou da 

escrita/leitura. Por conseguinte, é possível aplicá-los para as diversas linguagens. 
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O conceito de estratégia, na ótica desse autor, refere-se a uma ação que supõe a 

existência de um lugar de atuação específico para se imprimir sob aquele/aquilo que quer 

exercer o poder: 

Chamo de estratégia o cálculo (ou a manipulação) das relações de forças 

que se tornam possíveis a partir do momento em que um sujeito de querer 

e poder (uma empresa, um exército, uma cidade, uma instituição científica) 

pode ser isolado. A estratégia postula um lugar suscetível de ser 

circunscrito como algo próprio e ser a base de onde se pode gerir as 

relações com uma exterioridade de alvos ou ameaças (os clientes ou 

concorrentes [...]). (CERTEAU, 2014, p. 93)  

 

Certeau (2014) possibilita, a partir da compreensão de estratégias nas ações do 

cotidiano, levar a concentrar um olhar ao processo de uso das linguagens sob seu viés de poder 

de dominação. Já o conceito de tática leva à interioridade da ação estratégica, em que a manobra 

do agir na situação de comunicação gera manipulação desta situação. Assim, o autor propõe 

que tática é:  

[...] a ação calculada que é determinada pela ausência de um próprio. Então 

nenhuma delimitação de fora lhe fornece a condição de autonomia. A tática 

não tem por lugar senão o do outro. E por isso deve jogar com o terreno 

que lhe é imposto tal como o organiza a lei de uma força estranha. Não tem 

meios para se manter em si mesma, à distância numa posição recuada, de 

previsão e de convocação própria: a tática é movimento de dentro da visão 

do campo do inimigo. (CERTEAU, 2014, p. 93) 

 

A distinção entre os dois conceitos reside principalmente no tipo de operação que se 

pode efetuar: “a tática é determinada pela ausência de poder, assim como a estratégia é 

organizada pelo postulado de um poder.” (CERTEAU, 2014, p.95) Enquanto as estratégias são 

capazes de produzir e impor, as táticas só permitem utilizar, manipular e alterar algo. Fazendo 

um diálogo com Charaudeau (2013) sobre a sua proposta de que qualquer ato linguageiro, seja 

uma conversa ou a produção de um roteiro de seriado, possui uma intencionalidade. 

Entendemos que, mesmo numa conversa espontânea, exista o traçar via cognição de uma tática 

(CERTEAU, 2014, p. 93) para alcançar os seus objetivos de comunicação. Ou seja, os 

interlocutores refletem de algum modo sobre quem fala/escreve, para quem fala/escreve e o 

porquê se fala/escreve. Isto é, o processo intencional prescreve uma ação de estratégia. Esse ato 

de comunicação ocorre dentro do circunstancial: onde e como se fala/escreve, por conseguinte 

se estabelece o contrato de comunicação (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2004). A 

linguagem (literária, televisiva, midiática, etc.), portanto, seria uma representação de táticas 

discursivas que se estabelece em estratégias para a implementação do discurso dominante, ou 

para resistir a ele.   
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No produto midiático analisado, a relação de poder e de dominação fica evidente, 

quando se colocam polarizadas a escola pública e privada e a distribuição dos tipos dos 

personagens nesses espaços. Isso vai desde o tom da pele, passa pela escolha das vestimentas, 

chegando ao local de moradia das protagonistas. Há, ainda, uma série de vocábulos usados pelo 

núcleo da escola pública e uma outra pelo da escola privada. Por exemplo, nos diálogos dos 

alunos da escola privada, encontramos mais estrangeirismos, já no núcleo da escola pública 

encontramos vocábulos vindos da gíria de periferia. 

Dividimos os trechos do nosso recorte em dois grandes grupos que expressam o 

cotidiano escolar representados seguindo a ordem cronológica de exibição dos episódios. Para 

elaborar essa divisão partimos da noção de “possíveis interpretativos” proposta na metodologia 

de Charaudeau (2016). No primeiro grupo, nossa análise recaiu sobre as ações dos alunos e no 

outro sobre as ações da personagem de Ana Flávia Cavalcanti que interpreta a Diretora Dóris 

do Colégio Estadual Cora Coralina. Essa divisão nos permitiu compreender a dinâmica do 

cotidiano escolar representado, visto que são esses alguns dos principais agentes das ações no 

espaço escola e que transformam as práticas e criam e recriam a dinâmica da cotidianidade. Dos 

treze (13) trechos narrativos observados, nove (9) possuem a atuação da diretora (Ana Flávia 

Cavalcanti) e doze (12), dos alunos.  

Compreendemos que o protagonismo juvenil é de fato colocado em foco na trama, 

principalmente por se tratar de uma obra para esse público. Isso é marcado desde o primeiro 

capítulo, em que as alunas se encontram no vagão do metrô de maneira providencial e sozinhas 

fazem um parto. Também é nitidamente demarcado no último episódio (desfecho) quando as 

alunas salvam a vida da amiga que se encontra em um incêndio criminoso ocorrido na Escola 

Estadual Cora Coralina.  

Ao analisar o primeiro capítulo como construtor do fato inicial da narrativa, notamos 

que uma das temáticas introduzidas foi a conexão pela internet, por via de aparato tecnológico 

como smartphones, tablets e computadores. Essa temática auxiliou a conectar as duas realidades 

díspares – a das escolas púbicas e a das escolas privadas – passando o sentido de que a web 

seria um espaço em que todos podem participar e compartilhar dos mesmos conteúdos, 

independente dos espaços por onde circulam e da sua classe social. Uma crítica que fazemos 

aqui é a noção errônea de que todos tem conectividade: ainda não é uma realidade do mundo, 

como aponta a Lemos (2004) sobre os excluídos digitais.  
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                          Figura 22  Nascimento no vagão de metrô. Fonte: Globoplay 

 

Na cena acima temos um indicativo que nos aponta para a observação que fizemos há 

pouco sobre a tecnologia de comunicação e informação como plano de fundo temático. O jovem 

é conectado, está na rede, conecta-se em rede. Da mesma forma, em outras cenas a personagem 

Ellen, portando um notebook, consegue entrar na rede de wi-fi do metrô e conectar o celular à 

internet. Com isso, a personagem Tina pode ligar para sua mãe que é médica, a qual passa às 

jovens os procedimentos do parto. Também é por meio dos aparatos tecnológicos, como rádio, 

televisão e principalmente pela internet – via celular e aplicativo de mensagens –  que a notícia 

do parto do bebê de Keyla se difunde. Este é o segundo capítulo em predominância construído 

por meio da utilização de uma metalinguagem midiática – já que a própria mídia se 

autorreferencia intratextualmente durante as cenas, tecendo o episódio. 

 
       Figura 23 Transmissão da notícia do nascimento do bebe no vagão. Fonte: Globoplay 

 

Nota-se que os meios de comunicação são mais que meros instrumentos, eles ganham 

foco narrativo por serem engendrados na trama ao sentido essencial deles no mundo 

contemporâneo: conexão de pessoas e encurtamento das distâncias. Consolida-se, também 

assim, o chamado poder simbólico de Bourdieu (2007): em se tratando de uma obra de ficção 

da televisão do maior grupo empresarial de comunicação do Brasil, aí está mais um sentido 



 

94 

 

explícito possível de se extrair daquilo que não foi dito, nem por palavras e nem por imagens, 

mais que está no semiolinguístico – o da naturalização, como entre os personagens de ambas as 

escolas, da importância das mídias na vida dos sujeitos. Isso é demarcado, também, no primeiro 

capítulo e no último. Em que o primeiro começa com cenas em que as personagens dão 

entrevista para meios de comunicação sobre o nascimento do bebê no vagão e o último com o 

mesmo apelo emotivo as personagens dão entrevista para relatar o atentado ocorrido na escola.  

Diante dessas aparentes rupturas, ou seja, de representações de diversidade que, na 

verdade, continuam reproduzindo um cenário hegemônico não plural. Nota-se que as novas 

tecnologias de comunicação e informação (NTICs) parecem ser colocadas na narrativa como 

um elemento que conforma o discurso da diversidade. Nesse sentido, as NTICs podem ser 

entendidas como uma alegoria, representando um portal que conectaria os dois mundos 

distintos (de classes sociais distintas e outras diferenças), conferindo uma (ilusão de) equidade 

aos seus usuários, já que a informação chegaria para todos. O discurso de diversidade se nota 

também no fato de ser Ellen, a personagem negra e moradora de uma favela, a protagonista que 

se destaca por usar as tablets, smartphones entre outras novas tecnologias. Mas a ruptura com 

o cenário desigual perde muita potência quando se nota que justo a menina negra, favelada, 

pobre, apesar de muito “conectada”, tal qual os brancos e de classe média, não ganha tanto foco 

no enredo quanto as próprias NTIC’s. Portanto, a tecnologia acaba auxiliando para se 

acomodarem as diferenças que se quer mostrar como superáveis. 

Outras análises a serem colocadas aqui se referem ao (aparente) discurso de diversidade 

construído tanto a partir da inserção de uma personagem oriental, quanto da forma como a 

escola como um todo e a personagem de classe mais alta foi representada. 

O oriental ser bem-sucedido e dotado de inteligência é um dos imaginários circundantes 

em nossa sociedade e foi esta a tipificação escolhida para Tina, que vem de família de 

imigrantes japoneses. Da mesma forma, não remete a uma representação diversa a filha de 

“rico” ter chiliques desmedidos. A trama, além disso, deixa implícito o discurso hegemônico 

de escola meritocrática como ideal de instituição de ensino. Afinal, o talento é vindo ali de um 

inatismo: Ellen é inteligente – estado intrínseco, não cabendo, portanto, à construção de 

oportunidades pelo Estado e por outros agentes sociais – e, por ser boa com computadores, em 

razão dessa inteligência inata e por seu próprio esforço, é recompensada com um estágio na 

escola particular e com boas notas diante de sua dedicação individual à aplicar as tecnologias 

nos trabalhos escolares.  
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Também reflete essa contradição, a ausência de negros no núcleo de atores principais 

da escola particular, o que apontaria, de fato para um posicionamento de representação da 

diversidade. Afinal, a associação de negros e pobres à escola pública demonstra o pensamento 

trivial, de senso comum, que precisa ser transgredido, pois mesmo que seja uma realidade 

possível não é a única. Da mesma forma, a visão não plural estereotipada e preconceituosa de 

que o negro só pode ser pobre ou não ser inteligente é transmitida também pela estética e pelo 

tom do discurso (de lamento) utilizados para se referir à escola pública, que conferem a ela um 

status de lugar de menor prestígio e de sucateamento, como iremos abordar mais a seguir ao 

problematizar os efeitos patêmicos.  

Todos os personagens que representam os alunos são dotados com alguma habilidade 

específica que é inserida no contexto escolar, marcando assim o protagonismo juvenil no 

cotidiano escolar. Essas habilidades algumas das vezes não tem relação com a escolha do curso 

de graduação que os personagens vão escolher no futuro, colocando tais aptidões como um 

talento nato ou hobbie. Dois exemplos disso são as personagens de Keyla Maria (Gabriela 

Medvedovski) e do Fio (Lucas Penteado). Keyla e Fio cantam e dançam, habilidade muito 

presente na trama. No avançar da novela, quando é representado o processo da prova do ENEM 

(Exame Nacional Do Ensino Médio), Keyla faz a prova para o curso de Biologia e Fio para 

Direito.    

 
          Figura 24 Feira Cultural Fio e as K’s. Fonte: Globoplay 

 

O engajamento juvenil na narrativa pode gerar identificação do espectador com a 

novela, principalmente no que concerne as ações no espaço escolar representado, pois 

remontam situações comuns como uma apresentação na escola que faz parte da memória do 

cotidiano escolar de qualquer brasileiro. Por meio da categorização de Charaudeau (2016, p. 

185) dos tipos de leitores, analisamos as falas que coletamos em nossa pesquisa de opinião 

sobre a novela Malhação – Viva a diferença, apresentada e discutida anteriormente no capítulo 

2, item 2.3 desta pesquisa. Essas falas corporificam o “leitor destinatário” ciente de que se trata 

de uma história inventada. Como não se trata de uma pesquisa direcionada à comunidade de fãs 
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da franquia, compreendemos que essas falas têm como marca de recepção o pólo de produção 

de um “narrador contador de histórias” (CHARAUDEAAU, 2016, p. 184). Isso porque, mesmo 

que a história tenha pontos de intercessão com a realidade ela é uma ficção, assim seus leitores 

imergem no universo criado mesmo tendo alguns pontos que são do mundo real e fazem a sua 

leitura dentro de um contrato de comunicação da esfera ficcional.  

As respostas coletadas foram referentes à pergunta de o porquê do participante se 

identificar com uma das escolas. Apenas dois (2), dos trinta e dois (32) participantes disseram 

que se identificam mais com a escola particular representada (Colégio Grupo), ambos os 

participantes relataram que a identificação se dava por terem estudado em escola particular. 

Para dar luz ao entendimento das falas coletadas, as agrupamos em relação ao seu conteúdo da 

seguinte forma: proximidade com a realidade de uma forma geral; experiências pessoais e afeto 

pelos personagens e pelas práticas representadas.  

Nove (9) participantes relataram que se identificavam devido à novela representar muito 

bem a realidade das escolas públicas, como se observa na fala seguinte: “Por que retrata muitos 

dos estereótipos é [sic] problemas da educação brasileira”. Quinze (15) participantes se 

identificaram com a representação da escola Cora Coralina por já terem vivenciado experiências 

pessoais próximas àquela retratada pela trama, como é o caso em destaque: “Porque baseia-se 

mais na minha realidade, ensino menos avançado, estrutura da escola escassa, até o que 

aconteceu da junção daquela outra escola com o 'Cora', aconteceu na minha escola”. Cinco (5) 

participantes mencionaram se identificar com a novela por uma relação de afeto por algum 

personagem ou pelas práticas do cotidiano representadas. A seguinte colocação ilustra esse tipo 

de resposta: “Por conta da maneira acolhedora como a diretora Dóris e alguns alunos tratam 

uns aos outros”.  

Ao longo da narrativa, o protagonismo juvenil no ambiente escolar foi focalizado, 

colocando o jovem como parceiro da escola. Essa representação é importante, pois a criação de 

vínculo do aluno com a escola é essencial para o melhor desenvolvimento das atividades 

escolares, que por sua vez serão incorporadas pelo jovem que compreenderá a função da escola 

para as suas escolhas de vida. Esse processo de apropriação do espaço escolar por parte dos 

alunos é muito importante em uma escola pública que possui um público diverso. Um dos 

participantes da nossa pesquisa de opinião, inclusive, apontou esse fato como motivador de 

identificação com a trama no que concerne ao espaço escolar: “[...] é uma escola em que os 

personagens se sentem representados, fazem parte de um todo. É o que todas as escolas devem 

proporcionar e a escola pública na novela o faz muito bem”.  
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O sentimento de pertencimento se torna uma identidade comum que envolve a trama e 

a comunidade escolar como um todo. Foi esse sentimento representado que gerou identificação 

com uma das participantes de nossa pesquisa, pois, segundo ela, se aproxima muito da sua 

realidade profissional: “Por ter estudado a maior parte da vida em escolas públicas, por ser 

diretora em uma escola pública e acreditar no empenho dos profissionais apesar das 

dificuldades. Acredito que a grande parceria escola – alunos – comunidade e responsáveis é a 

resposta por uma escola de qualidade”. 

O envolvimento dos alunos representados na trama ocorreu através de alguns momentos 

da narrativa. Em nosso recorte, o protagonismo juvenil que aponta o jovem como atuante na 

construção do cotidiano escolar ficou demarcado nos episódios 51, 57, 59, 60, 205, 211 e 213.   

Ações como a mobilização para o resgate da escola após o temporal, que culminou nos 

episódios de uma festa junina elaborada para arrecadar fundos para a escola formaram o agir 

do corpo discente que compreendemos como o protagonismo juvenil no ambiente escolar. 

Também, foi retratado um ato de apoio à escola feita pelos alunos para a defesa dos ataques de 

fake news sobre o descrédito da qualidade da escola. No ato, os alunos representados entoavam 

de forma ritmada, via percussão corporal e auxílio de instrumentos do dia a dia, as seguintes 

palavras de ordem: “Somos todos Cora. Cora de coragem, Cora de coração. Somos Cora 

Coralina”. (episódio 211, min. 00:00 até 00:21).  

 

 
       Figura 25 Ato de apoio à escola Cora. fonte: Globoplay 

 

A cena do ato/protesto mobilizou o público telespectador que se apropriou da hashtag 

#somostodoscora que passou a figurar no decorrer da postagem do público e de veículos de 

comunicação na abordagem da Malhação - Viva a diferença no meio digital. Na sequência 

narrativa da feira cultural, retratou-se a repercussão das notícias falsas que geram discurso de 

ódio na qual a escola foi mostrada como um lugar de imoralidade. Foram retratados os ataques 
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gerados pelo ódio e preconceito à escola. As fakes news na trama faziam parte de um plano de 

marketing de uma escola privada com preços populares que visava abocanhar o público da 

escola pública. Com essa abordagem, a produção deixou claro seu posicionamento crítico em 

relação à mercantilização do ensino, inscrevendo, assim, o autor na categoria de narrador-

historiador de Charaudeau (2016 p. 185) nesse momento específico da narrativa.   

A personagem Dóris (Ana Flávia Cavalcanti) apenas não está em quatro (4) dos treze 

(13) trechos do recorte desta pesquisa. É uma personagem que desempenha a função de 

representar o corpo de professores. Ela centraliza as ações do cotidiano escolar de maior 

evidência. Já os professores foram representados de forma predominante como figurantes com 

fala e apenas aparecem no espaço da sala de aula, em cenas curtas de pouco mais de um (1) 

minuto de duração com a representação de aulas tradicionais: o professor em pé na frente do 

quadro e, algumas vezes, os alunos são chamados para resolução de alguma questão. Apenas 

um professor ganha destaque, fazendo parte de pouco mais de 2 cenas: Ernesto (Bruno Kott) 

que também é professor da escola particular e entra para complementar a grade. Esse 

personagem representa a cadeira de Física, cátedra dos pais do criador da novela, Cao 

Hamburger.  

A maioria das cenas da diretora Dóris ocorre em sua sala. Nesses momentos, ela está 

desempenhando a função de mediar conflitos das mais diversas ordens como brigas e bullying, 

conflitos de ordem emocional e familiar, além de cenas em que ela trabalha após o horário de 

expediente. Esse perfil coloca a personagem com uma pessoa com a qual o aluno pode contar. 

Outro ponto a ser destacado é a composição do cenário que congrega à cena um tom de 

realismo, uma vez que o mobiliário cênico é o grande responsável por isso, principalmente por 

ser um modelo antigo e de baixo custo.  Assim, a composição do cenário com arquivos de ferro, 

mesas e cadeiras antigas e de modelos variados remonta a falta de investimento nos 

equipamentos da escola pública, que muitas das vezes são adquiridos via doações. O tom pastel 

presente nos cenários da Escola Estadual Cora Coralina traz a ideia de precariedade dos 

espaços, criando verossimilhança com a situação predial caótica das escolas públicas 

brasileiras.  Portanto, a produção de cenário da novela utiliza uma gramática estética para 

representar a escola pública, ou seja, um conjunto de imagens que reclama o universo escolar 

público brasileiro.   
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                                     Figura 26 Dóris recebe Keyla. Fonte: Globoplay 

 

Outra tarefa que é desempenhada pela da Diretora do Colégio Estadual Cora Coralina é 

a sua ação em uma espécie de ronda pelas dependências da escola. Na ocasião, ela interpela os 

alunos em algum momento sobre alguma ação que ela considera suspeita.  

 

                                  Figura 27 Dóris interpela Tato e Fio. Fonte: Globoplay 

 

Destacamos do trecho acima o seguinte conteúdo linguístico: 

Tato – Bom dia, Dona Dóris!  

Dóris – É só Dóris, Teobaldo.  

Tato – Ah, então beleza, me chama de Tato. Ninguém me chama de Teobaldo. 

Dóris – Mas seu nome é Teobaldo. Francisco, bom dia! 

Fio – Bom dia, Dóris.  

Dóris – Eu peguei um pouco da conversa, vocês podem dizer o que ela fez com 

os celulares na festa?  

Fio e Tato – É... é que ela... 

Dóris – É engano meu ou vocês disseram alguma coisa de celular piscando, 

aplicativo...   

Fio e Tato – Nãaao, não. 

Fio – Na real, o meu celular quebrou e a Ellen concertou. Ela é “crânia” Dona 

Dóris.  

Dóris – É... Eu sei muito bem que ela é “crânia”. Mas, foi outra coisa que eu 

ouvi.  

Tato – Deve ter ouvido errado Dona Dóris. Dóris.  

[Toca o sinal.] 

Fio – Aê, é aula de Matemática. Agora é prova. 

Tato – Licença... Licença Dona Dóris.  
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(Malhação Viva a diferença, Episódio 09. Transcrição nossa, 2018)  

 

Observamos dentro dessa escolha narrativa da produção o foco na diretora Dóris (Ana 

Flávia Cavalcanti), assim como uma preferência por exaltar o esforço individual, pois em toda 

a narrativa os alunos encaminham-se ao indivíduo Dóris, não à instituição Direção.  

Ela está por todas as partes da escola, inclusive, desempenhando a atividade de 

inspecionar a rotina dos alunos. Sobre o setor de inspetoria da escola na situação brasileira cabe 

um breve adendo sobre a regulamentação do tema a partir da LDB (Lei de Diretrizes e Base da 

Educação Brasileira) no Título VI “Dos profissionais de Educação”. A Lei 9394/96 estipula o 

grau mínimo para o profissional de Educação a graduação em pedagogia e que cada sistema de 

ensino regulamenta suas ações com luz na lei. A rede pública de ensino conta com um quadro 

extraclasse de apoio reduzido, poucos são os concursos para área de inspetoria escolar, bem 

como a contratação via terceirização. Os profissionais de apoio, como porteiros, cozinheiras e 

serviço gerais (limpeza), partem amplamente da terceirização do serviço. As redes de ensino 

público, para cortar custos, contratam as empresas de terceirização e oferecem em sua maioria 

apenas o serviço de alimentação e de serviços gerais. Os serviços de portaria e de monitoria de 

alunos são deixados na maioria das vezes de lado, fazendo com que o pessoal da equipe 

pedagógica se sobrecarregue.  

A centralização das ações da personagem não aponta para uma representação de equipe 

pedagógica. A direção escolar geralmente é composta por Diretor e Diretor Adjunto, na 

narrativa não houve essa representação. Portanto, não há em Malhação - Viva a diferença esse 

bloco que na hierarquia de funcionamento escolar é chamado de Gestão Escolar, que é formada 

pela direção e pelos profissionais de orientação pedagógica/educacional. A escolha discursiva 

recaiu sobre focar na figura da diretora como sendo a única nessa tarefa de gestão.  

 

 

                                     Figura 28 Dóris recebe a mãe de Ellen. Fonte: Globoplay.  
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O foco na personagem da diretora a coloca como o centro das atividades pedagógicas, 

expandindo, inclusive, a sua atuação para fora dos muros da escola. Ela desempenha as funções 

de conciliadora de conflitos, de conselheira e de amiga. Essa discursividade confere um olhar 

de carinho para os docentes e discentes, mas também a coloca em um papel social que extrapola 

as suas capacidades e atribuições. De fato, reflete parte da realidade de muitas escolas, porém 

há que se ter cuidado ao se massificar a figura do professor como redentor. Mobilizar signos 

que denotam carga emotiva em relação à figura do professor aciona a representação que é 

exigida nas relações do cotidiano escolar com essa figura. Ou seja, circula no senso comum a 

ideia de que o profissional da Educação trabalha só por meio do amor. Essa afetividade atrelada 

à figura profissional do professor gera, muitas das vezes, a desqualificação dessa classe 

enquanto um ser profissional que para estar em sua função precisa de condições adequadas para 

o trabalho, bem como, constante atualização do conhecimento técnico para exercer o seu fazer 

profissional.   

O professor nessa construção simbólica é aquele que se doa, exerce uma atividade 

jesuítica, apresentado como salvador. Muller (1987) traça o percurso do herói, apontando as 

características que o formam: “O herói representa, portanto, o modelo do homem criativo, que 

tem coragem para ser fiel a si mesmo, aos seus desejos, fantasias e às suas próprias concepções 

de valor. Ele se atreve a viver a vida, em vez de fugir dela”. (p.7). 

A vinculação da imagem do professor a uma imagem heroica distancia o professor de 

sua essência profissional enquanto classe trabalhadora. Isso se apresenta como um perigo ao 

grupo. Pois, como toda atividade trabalhista, os professores também possuem suas demandas 

de trabalho como carga horária, metas, etc. Essa carga de responsabilidade via doação retira, 

muitas das vezes, do poder público e da sociedade as responsabilidades e a coloca na esfera da 

escola. A atividade do magistério é envolta de uma aura heroica. Faz parte do imaginário social 

atrelar ao professor a figura de herói. Sobre isso, há muitas pesquisas (DALTON, 1995; 

FABRIS, 1999; PADIAL, 2010).  Mais especificadamente, os estudos citados apontam que 

muitas narrativas cinematográficas representam o professor como aquele que conduz os alunos 

no caminhar pedregoso para caminhos de vitória e superação por meio do conhecimento 

(DALTON, 1995; FABRIS, 1999; PADIAL, 2010).  

O herói-professor precisa percorrer um caminho tortuoso que o eleva ao status de herói. 

O filme Escritores da Liberdade (2007) é um desses exemplos. A obra aborda a professora 

recém-chegada na escola (Hilary Swank) que se encarrega da difícil missão de salvar seus 
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alunos do mundo da criminalidade por meio do gosto pelo estudo. Assim, a personagem (Hilary 

Swank) incentiva a escrita de relato pessoal para criar um laço de identificação da escola com 

os seus alunos e, por fim consegue a adesão deles.  

Em Malhação – Viva a diferença, a consagração da diretora (Ana Flávia Cavalcanti) 

ocorre no último capítulo da trama. 

 

 

Figura 29 Dóris em trabalho de parto no resgate de Benê. Fonte: Globoplay 

 

A diretora salva a personagem Benê (Daphne Bozaski) do fogo com auxílio de Keyla 

(Gabriela Medvedovski), Ellen (Heslaine Vieira), Lica (Manoela Aliperti) e Tina (Ana Hikari).  

A cena retrata um dos ataques sofridos pela Escola Estadual Cora Coralina decorrente da 

propagação do discurso de ódio sobre a diversidade plantado pelas fakes news. A diretora, ao 

longo da narrativa, foi se tornando redentora: resgatou seus alunos de inúmeras situações de 

risco social em relação à família, às situações adversas na escola, os problemas da adolescência, 

etc. Todos esses resgates se configuram a figura do herói. No último capítulo, no entanto, ocorre 

um ato concreto de heroísmo. A diretora efetua seu ato heroico estando em trabalho de parto, 

essa situação marca um efeito patêmico, lembrando a teoria de Chaudeau (2017 p.17). O efeito 

patêmico é projetado nas figuras de medo e terror pela carga dramática da cena, visto que a 

escola está em chamas. Já em relação à personagem os efeitos patêmicos são do cunho da 

compaixão pela atitude de resgate e por estar em trabalho de parto.  

Ainda sobre a construção da centralidade da personagem Dóris (Ana Flávia Cavalcanti), 

no episódio 190, Katiane – K2 (Carol Macedo) é pressionada por Katarine – K1 (Talita Yuonan) 

a pedir ajuda de Dóris, para falar sobre sua falsa gravidez.  K2 não consegue revelar a mentira 

para Dóris e alega estar apenas com um mal-estar.  
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                                 Figura 30 Dóris leva Katiane ao hospital. Fonte: Globoplay 

 

Na cena, Dóris prontamente decide levar a aluna ao médico: “meu trabalho é cuidar dos 

meus alunos”. Essa fala conduz a cena para nossa problematização inicial sobre a centralização 

da personagem da diretora, pois compõe um conjunto de cenas que representam a caracterização 

do trabalho da diretora como uma ação de doação. Assim, eleva-se a função do trabalho ao 

caráter missionário. Essa movimentação do signo representa, portanto, uma ação que excede a 

função de uma diretora.  

Na cena em questão e em seu desdobramento, não foi colocada a problemática da 

presença dos pais da aluna representada, nem em termos de citar um comunicado a eles. A 

condução de uma diretora, ou de qualquer membro do corpo pedagógico, de alunos para o 

hospital é comum na rotina escolar em situação de emergência, entretanto, é necessário ao 

menos tentativa de comunicado aos responsáveis. Na cena, vimos que a personagem centraliza 

essa função e que a presença dos responsáveis não foi citada. Foi feito o contrário, a diretora 

decidiu que procedimento adotar após retornar com a aluna do hospital. Foi sugerido, inclusive, 

nas entrelinhas da cena que a diretora tinha postura de mãe: “Dóris, você nunca pensou em ser 

mãe, não?” diz Katiane para a diretora no hospital, referindo-se a ela pensar ter “filhos de 

verdade”. Essa construção reforça, o senso comum do que é ser professor na sociedade, 

trazendo o estereótipo da figura maternal/paternal vinculado à classe docente.   

No episódio exibido em 13 do julho de 2017, foi retratada uma calamidade pública 

comum no Brasil que decorre de chuvas torrenciais. A sequência de cenas é uma consequência 

narrativa que foi construída em episódios anteriores nas quais se evidenciou a crescente 

precariedade do telhado da escola. Portanto, como fato complicador, foi representado um 

temporal que deixa a Escola Estadual Cora Coralina devastada, entrando em colapso por falta 

de manutenção. O temporal e a devastação culminaram no trecho do episódio 51 no qual os 
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alunos fazem um mutirão de limpeza das áreas da escola e se mobilizam para organizar uma 

festa junina que angarie fundos para a reforma da escola.  

 

 

         Figura 31 Escola Cora Coralina após temporal (Malhação Viva a Diferença).  

         Fonte: Globoplay 

 

As cenas refletem uma realidade muito noticiada e vivenciada por diversas pessoas, 

como mostrou nossa pesquisa de opinião sobre a temporada aqui analisada. As cenas do 

temporal e do mutirão apresentam uma tônica de realismo, em que o contrato de comunicação 

estabelecido, termo utilizado por Charaudeau (2013) como foi mencionado no capitulo 2 dessa 

dissertação, é facilmente cumprido. É problematizada, então, na novela Malhação - Viva a 

diferença, a questão da infraestrutura das escolas públicas que, por falta de reformas e 

manutenção se tornam prédios caóticos que impedem uma rotina escolar adequada.  

 

 

Figura 32 Escola Estadual Cora Coralina alunos após temporal (Malhação Viva a Diferença).  

 Fonte: Globoplay 

 

Esse tipo de relato é constante nos jornais, como mostram matérias de abril de 2018 

exibidas pelo o RJTV Segunda Edição. Na ocasião o telejornal exibiu uma série de reportagens 

que denunciavam desde a falta de professores e funcionários de apoio até as instalações 

precárias com rachaduras, vazamentos e falta de equipamentos básicos de ventilação. Minha 

experiência como professora da rede pública estadual e municipal, bem como aluna, agrega 
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também relatos semelhantes referentes a infraestrutura, como pode ser verificado nas imagens 

a seguir da escola em que leciono atualmente.  

 

 
Figura 33 Pátio Escola Municipal Professora Leopoldina após temporal.  

                  Fonte: Própria autoria 

 

A preocupação com chuva é uma constante para aqueles que trabalham ou estudam em 

muitas escolas públicas, visto a precariedade de suas instalações. São problemas que muitas das 

vezes são superados no dia a dia e criam uma dinâmica de invenções de outros caminhos para 

que se viva o cotidiano. Como abordado anteriormente sobre a revisão das teorias de Certeau 

(2014), a vida cotidiana é um tecer de táticas e estratégias. A população quando cria brechas a 

contramão do poder se coloca na cotidianidade, articulando pensamentos, ideias e pessoas para 

a superação de estruturas sociais que a priori seria um aparato de formatação (CERTEAU, 

2014, p. 40).  

 
    Figura 34 Projeto Rola Bola Leopoldina, 21 de Junho de 2018. Fonte: Própria autoria 

 

Nas escolas são feitas micro revoluções diárias que se estabelecem frente à hegemonia. 

A foto acima é um registro de uma apresentação de um dos projetos culturais da escola em que 
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leciono, que ocorreu no ano de 2017. Apesar da chuva ter derrubado uma árvore sobre o telhado 

da varanda, espaço onde se faz as atividades culturais, estragando também boa parte do terreno 

externo, o evento ocorreu. Os alunos apresentaram um jogral criado por eles que reivindicava 

o olhar cuidadoso para a Educação, uma forma de expressar o descontentamento com a situação. 

Como bem denunciou a novela, a reforma de uma escola requer tempo para os trâmites 

legais e a execução da obra em si. Diferente do que foi retratado em Malhação – Viva a 

diferença, a reforma da varanda de atividades culturais da escola não foi feita por um esforço 

da comunidade escolar, pois a realização de obras no prédio requer uma autorização dos órgãos 

públicos. Assim, a direção solicitou o reparo via procedimentos administrativos.  

A busca por novos caminhos para se viver a cotidianidade (HELLER, 2008, p. 32) 

ocorreu tanto na representação da trama em questão, como em minha realidade escolar. As 

barreiras de falta de estrutura foram superadas através da continuidade do trabalho e os ajustes 

para adequá-lo à realidade vivida. Friso a importância da visão crítica sob a situação que foi 

vivida na escola onde trabalho e a inserção crítica de práticas de ensino referentes à situação. 

Tem-se aí, um movimento conceituado por Heller como “suspensão do cotidiano” (HELLER, 

2008, p. 44).  O pensamento de crítica social, nesse caso, faz uma ruptura com uma postura e 

oferece aos sujeitos a possibilidade de influir no cotidiano. Isto é, se suspende o fluxo do 

cotidiano em uma experiência que possui a capacidade de modificar a antiga ordem que regia 

a cotidianidade dos sujeitos.   

As formas de elevação acima da vida cotidiana que produzem objetivações 

duradouras são a arte e a ciência. Remetemo-nos nesse contexto, à 

profunda análise realizada por Georg Lukács no capítulo introdutório de 

sua Estética. De acordo com essa análise, o reflexo artístico e o reflexo 

científico rompem com a tendência espontânea do pensamento cotidiano, 

tendência orientada ao Eu individual-particular. (HELLER, 2008, p. 43).    

 

Situações similares como a exemplificada fazem parte do cotidiano escolar de muitas 

escolas brasileiras. Estamos envoltos dessa discursividade e com a prática do descaso e da sua 

aceitação. Muitas vezes estamos envoltos na própria espetacularização dessa situação, como 

apontamos no capítulo 1. Daí a importância da suspensão deste cotidiano escolar tal qual 

apontado por Heller (2008), é preciso compreender a situação que vivenciamos na escola sob o 

prisma da crítica social e construir na prática pedagógica novas maneiras de ver e fazer a 

Educação. Vivenciei esse processo pela minha própria comunidade escolar. O corpo dos 

professores e a direção trabalharam conjuntamente à comunidade escolar, principalmente com 

os alunos, para criar outra visão sobre o espaço educativo. A destruição do telhado pela chuva, 

bem como a transferência de alguns alunos de uma escola próxima que foi interditada, trouxe-
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nos a necessidade de pensar o espaço e a rotina escolar. Os alunos começaram uma 

movimentação para repensar o cotidiano da escola, compreendendo a falta de infraestrutura. 

Assim, fizemos aulas debates para a criação de uma carta conjunta à prefeitura. Também, a 

partir desses debates, eles desenharam possíveis plantas baixas da escola para evidenciar como 

a escola é e como ela deveria ser. Esse trabalho eles deram o nome de “A escola que queremos”, 

onde eles se deram conta pela primeira vez que o espaço da escola não possuía um refeitório, 

por isso que eles comiam com pratos na mão, visto que há poucas cadeiras para a quantidade 

dos alunos.  Os alunos resolveram pintar algumas áreas da escola e revitalizar a fachada.    

 Santos Sá e Werle (2017) fizeram pesquisas para o desenvolvimento do estado de arte 

que priorize o levantamento dos estudos sobre infraestrutura escolar e espaço físico. Para tanto, 

eles partem de autores como Soares et al. (2013) e Natália Soares e Sergei Soares (2007). Os 

autores apontam que alguns estudos já se debruçaram nesse tema, abrindo caminho para uma 

área de pesquisa que merece destaque. Trata-se de pesquisas que apontam para a necessidade 

de relacionar a eficiência dos gastos públicos com a educação no que concerne a infraestrutura 

como viabilizadora de melhora no aprendizado, bem como um acompanhamento da melhora 

ou declínio do oferecimento de condições de infraestrutura escolar (SANTOS SÁ; WERLE, 

2017).  

No seriado Malhação – Viva a Diferença, a pauta da infraestrutura foi abordada por 

meio da representação de uma situação em que foi evidenciada na trama a precariedade da 

manutenção predial e o desenrolar desta situação no cotidiano escolar. O enredo mostrou a 

comoção dos alunos e consequentemente as mobilizações caracterizadas, por exemplo, pelos já 

citados mutirão para a limpeza da escola e a festa junina para arrecadar dinheiro para a reforma 

da escola. Criou-se uma discursividade da superação via mobilização. Essa projeção de sentido 

traz um ganho quando se entende a necessidade de construção da cidadania via mobilização 

popular. Contudo, ao nos aprofundar na captação de dinheiro para a reforma predial, a novela 

sugere a retirada da responsabilidade do poder público que tem como função a manutenção 

predial para a garantia da segurança e do bem-estar das crianças, adolescente e de seus 

funcionários.  

 Pela importância da cena do discurso da diretora Dóris na narrativa, citada na entrevista 

de Pedro Bial com Cao Hamburger, inclusive, como uma das mais marcantes, colocaremos a 

transcrição integral do discurso da diretora Dóris presente no episódio de número 60:  

Gente, só um minutinho queria pedir a atenção de vocês aqui. Prometo não 

me alongar. É muito bom ver tanta gente querida em nossa festa. Eu queria 

começar a agradecer a presença de cada um de vocês hoje aqui, 

prestigiando o nosso evento. Mas, bonito pra mim é ver a união da nossa 
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comunidade, porque tem gente que diz que a escola pública não é boa. Que 

a escola pública já foi boa, não é mais. Eu discordo, porque a escola pública 

pode ser boa sim. E pra isso acontecer depende dos professores que 

trabalham nela e do apoio da comunidade (Aplausos da plateia). Eu tenho 

muito orgulho de dizer que minha escola é boa, porque aqui professores, 

alunos, todos os funcionários... Todo mundo dá o melhor de si (Aplausos 

da plateia e a plateia ovaciona o nome de Dóris). 

Foram os nossos alunos que organizaram essa festa linda para arrecadar 

fundos e recuperar a escola deles. Já que o poder público não cumpre com 

os seus deveres, nós nos demos as mãos para resolvermos esse problema. 

E o resultado é essa festa maravilhosa. Eu estou vendo aqui hoje muitos 

pais, mães, avós: a família dos meus alunos. E eu fico extremamente feliz 

com isso, gente. A escola é uma extensão da casa de vocês. Eu mesma só 

estou aqui hoje graças a minha mãe (Dóris se emociona e chora). Graças a 

minha mãe que sempre investiu e priorizou os meus estudos. A escola, 

gente, é um bem público.  É de todo mundo. Todo mundo tem que usar e 

todo mundo tem que cuidar. Eu queria aproveitar esse momento pra 

agradecer os meus funcionários maravilhosos dedicados, Josefina minha 

amiga (Aplausos da plateia).  E principalmente a esses heróis, meu Deus o 

que falar deles. Esses heróis do cotidiano que são os nossos professores 

(Aplausos da plateia).  Que vivem uma batalha diária pela sobrevivência e 

que nunca desistem do ofício sagrado que é o magistério (Aplausos da 

plateia). Eu tenho muito orgulho de vocês, meus professores, que apesar 

de todas as dificuldades provam pra gente que Educação só se faz com 

amor. Um amor a nossa casa, a nossa cidade, amor ao próximo, amor ao 

nosso país (Aplausos da plateia). A sociedade tem que entender que a 

educação é fundamental na formação de um cidadão. E essa cidadania 

começa aqui na sala de aula. O grande educador Anysio Teixeira dizia que 

só vai existir democracia no Brasil no dia em que se montar no país a 

máquina que produz democracia, que fomenta a democracia, que prepara 

a democracia. E essa máquina se chama escola pública (Dóris se emociona, 

encerra com aplausos da plateia). (Transcrição - discurso de Dóris 

episódio 60, Malhação Viva a diferença) 
 

 Nesse trecho do discurso de Dóris (Ana Flávia Cavalcanti) no episódio 60, nota-se que 

há uma fala apaixonado que exalta a escola pública, mas também uma fala que referenda a 

centralidade da personagem da diretora. Esse discurso carrega uma série de sentidos sobre a 

escola pública e sobre seus professores que são conformadores do senso comum. Nos 

debrucemos inicialmente na representação do “professor herói do cotidiano”. Como já citado 

anteriormente, muitas são as produções de audiovisual que constroem a simbologia do professor 

herói. Essa visão de salvador retira a característica do professor de classe trabalhadora. Confere-

lhe uma inserção num quadro utópico e maniqueísta.  

A busca para definir as tarefas do professor e como desempenhá-las de maneira mais 

eficaz faz parte do estudo da área da Educação. Essas pesquisas desdobram-se na compreensão 

da representação do que é ser um bom professor, como aponta Cunha (2015). O diagnóstico de 

prática pela área científica e emissão de opinião da sociedade leiga sobre a maneira de proceder 

não podem ser confundidos. Portanto, há inúmeros estereótipos que circundam a figura do 
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professor, principalmente por ser um agente social de importância na sociedade, que devem ser 

desconstruídos.  

A nossa pesquisa traz uma reflexão sobre a representação das práticas cotidianas 

escolares, para auxiliar nessa desconstrução de estereótipos que configuram um engessamento 

sobre a noção de escola. Abordamos isso, pois um herói predominantemente tem a função de 

salvar, não ganhando um salário para isso. Além disso, o herói das ficções chega ao desfecho 

esperado, já o professor nem sempre, pois a Educação é um processo de erros e acertos que 

envolve todos os atores. Portanto, quando o professor em suas práticas cotidianas é representado 

dessa forma, prejudica-se a visão da escola como um todo e do professor em sua prática 

específica. Assim, quando os índices de Educação do Brasil não estão bons, culpabiliza-se os 

professores acionando o saber de senso comum. A Educação não é um processo linear em que 

a garantia do sucesso depende apenas de um de seus participantes, são muitas as variáveis desde 

a estrutura do local até os salários de toda a equipe que trabalha na escola. Em um país que 

apresenta um abismo social, a tarefa de conferir os graus de Educação em escolas precárias não 

é uma tarefa simples cujo insucesso tenha que recair apenas em um dos atores do processo 

pedagógico.      

Um outro ponto do discurso da personagem Dóris foi sua ligação com a retórica da 

campanha de merchandising social “Eu sou o público da Escola Pública”, justamente lançada 

no programa Malhação - Viva a diferença. A forma de amarrar a ação à narrativa foi por meio 

da personagem Martha (Malu Galli), mãe de Lica (Manoela Aliperti), que decidiu empreender 

em projetos sociais que valorizassem a escola pública. Foi inédito para emissora o formato de 

campanha que misturou a ficção com a realidade.  

 
Figura 35 Campanha “Eu sou o público da Escola Pública”. Fonte: G1 

 

A campanha se realiza em parceria com entidades como Unicef, Fundação Roberto 

Marinho, União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), Conselho 

Nacional de Secretários de Educação (Consed), Associação Nova Escola, a Organização Cidade 
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Escola Aprendiz e Todos pela Educação. A ação na Rede Globo ganhou destaque não só em 

comerciais na emissora, mas também no setor de Jornalismo, que desenvolveu em diversos 

telejornais séries de reportagens para falar da importância do engajamento da população na 

escola pública, bem como, enfatizando que não se pode generalizar para todas as instituições 

públicas de ensino uma baixa qualidade. Esse foi o teor, por exemplo, da reportagem do Jornal 

Hoje exibido no dia 28 de abril de 2018.  

A análise que recaiu sobre a personagem da diretora Dóris (Ana Flávia Cavalcanti), 

cujas ações no cotidiano escolar representado a colocaram como uma figura centralizadora nos 

auxiliou a compreender os efeitos patêmicos produzidos pela trama. A diretora, mais 

especificadamente, é uma personagem que se constrói sobre o princípio de figuração por meio 

da semântica do campo temático que atua (CHARAUDEAU, 2007). Estabelece a figura da 

heroína que atua no campo temático da diversidade, no qual Dóris é uma figura apassivadora, 

ou seja, esse efeito visado é possível, pois a função de direção é uma função de mediação de 

conflitos no ambiente escolar, por isso é facilmente atrelado a noção de quem pacifica. Em 

relação aos alunos representados, suas ações os colocam como actantes (agentes) da construção 

do cotidiano escolar, mobilizando, assim, a representação do protagonismo juvenil em 

sociedade.  Esse entendimento construído na primeira parte da análise do corpus auxilia-nos a 

entender o universo patêmico que decorre da articulação entre os elementos da narrativa 

(CHARAUDEAU, 2007).  

Verificamos, então, a movimentação de dois dos pares categorizados por Charaudeau 

(2007, p. 13) que estão predominantemente presentes na construção do universo patêmico da 

novela Malhação – Viva a diferença. Os pares angústia/esperança e antipatia/simpatia 

movimentam o conteúdo discursivo entorno da criação de identificação e da catarse provocada. 

As ações que são representadas no cotidiano escolar da Escola Cora Coralina que culminam em 

sequências como a do mutirão após as chuvas, são de cunho do “devir” (CHARAUDEAU, 

2007, p. 15), isto é, geram expectativa em relação a continuidade dos fatos arrolados. Assim, é 

criada uma discursividade do sentimento de angústia em que a todo o momento a Escola Cora 

Coralina está em risco, por isso a angustia do aguardo de novas ameaças seja um temporal, seja 

os diretores da escola particular que tentam prejudicar a fama da escola pública. Cria-se, assim, 

a atmosfera de risco constante por meio da referência em cenas anteriores da precariedade do 

telhado da escola e o sentimento de angustia da diretora (Ana Flávia Cavalcanti) e de sua 

ajudante, Josefina (Aline Fanju), retratados até a chegada da temida chuva.  
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 Em nossa análise identificamos três sequências narrativas que geram a discursividade 

da angústia:  o temporal, o inimigo oculto que ataca a figura da escola pública via fake news 

depreciativas e o discurso de ódio sobre diversidade que gera ataques à feira cultural. A Escola 

Estadual Cora Coralina se torna não apenas um espaço narrativo em que ocorrem os fatos 

narrados, passa por um processo de construção discursiva que a transforma em uma espécie de 

alegoria. A escola pública como vítima da sociedade, o descaso da população como um todo a 

deixa em risco.  Essa é uma generalização recorrente sobre a escola pública, bem como as 

instituições públicas em geral. Sendo, portanto, uma representação vinda da generalização 

escolhida pela produção da novela. Como em toda história de cunho romanesco, a vítima possui 

seu salvador e seu algoz. Na novela analisada, a proteção é conferida pelas ações da diretora, 

que tem status de heroína e do protagonismo do jovem, sendo a escola pública a vítima do 

descaso da sociedade.  

A virada da história ocorre na retomada da discursividade da esperança enquanto 

construção narrativa.  A espera pela melhora do destino da escola pública é nutrida por meio 

das inúmeras ações de mobilização no cotidiano escolar que procedem da superação dos 

obstáculos. Assim, os alunos são actantes da mobilização de ações de resgate via protagonismo 

juvenil. Essa construção discursiva da esperança que recai na figura do jovem remonta ao 

conhecimento de senso comum sobre aquilo que configura o jovem como ser social que traz o 

novo, que projeta um futuro melhor. Na novela, é possível se verificar isso, por meio da leitura 

das ações já descritas que conformam as sequências narrativas do mutirão, da elaboração da 

festa junina, do combate as fake news com a feira cultural e do ato de defesa à Escola Estadual 

Cora Coralina.  

A angústia enquanto construção discursiva da patemia (CHARAUDEAU, 2007) é 

acionada pelo caráter de risco que a escola retratada se encontra. Fala-se sobre a escola pública 

como o equipamento que está em risco. Trata-se, assim, do risco social que foi desenhado na 

novela para retratar de maneira verossímil o cotidiano escolar das escolas públicas brasileiras, 

de uma maneira generalizante. A crítica feita nessa obra, concebida pelo seu criador como uma 

ação de merchandising social, culmina na movimentação da angústia e do seu par a esperança, 

bem como no outro par que elencamos: a antipatia e a simpatia. É da tríade herói, vilão e vítima 

que se manifesta o efeito de patemia de antipatia e de simpatia. São as ações do vilão que geram 

a antipatia e colocam a vítima sob condescendência, principalmente quando se olha para os 

esforços do herói. Em relação à antipatia Charaudeau (2007) propõe que:  

o sujeito está ao mesmo tempo em estado de indignação frente a uma 

vítima perseguida (ele mobiliza crenças sobre o bem e o mal e sobre as 
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relações de dominação [49]), e em comportamento de denúncia do 

responsável pelo sofrimento de outro que exprime de forma ao mesmo 

tempo elocutiva e alocutiva (ele diz : “denuncio e acuso X !”). A anti-patia 

é sempre orientada contra alguém. (CARAUDEAU, 2007, p. 17) 

 

 A posição de vítima vem da condição de ser perseguido, de forma que é expressa por 

uma imposição da vontade direta do perseguidor (forma alocutiva e elocutiva) ou por meio de 

ações que dão a entender a perseguição (delocutiva). Segundo o autor, a antipatia colocada na 

discursividade de uma produção televisiva gera figuras de “indignação”, “acusação”, 

“denúncia”, “cólera” e “ódio” (CARAUDEAU, 2007).  

Como efeito patêmico, a antipatia é representada em Malhação – Viva a diferença para 

que gere o seu oposto. A simpatia carrega figuras de benevolência, compaixão e piedade. A 

partir do percurso dos personagens e suas batalhas por um espaço de construção mais plural 

percebemos a intenção comunicativa da produção em gerar o sentimento de antipatia por 

algumas situações problematizadas como: o bullying, o preconceito étnico e social, contra 

comportamentos de desvalorização do espaço público, ao sentimento discriminatório em 

relação à orientação sexual e pessoas com necessidades educacionais especiais (NEEs), etc. A 

antipatia, na trama, é construída sobre figuras de denúncia. A denúncia dos comportamentos 

moralmente não aceitos. Relembramos que as cinco personagens principais representam um 

tipo social a ser problematizado na novela, visto o apelo da novela sobre as diferenças sociais 

e culturais: Benê possui síndrome de Asperger, Lica traz as questões de sua orientação sexual, 

a Tina tem origem oriental (nipônica), Ellen é uma menina pobre e negra que mora na periferia 

de São Paulo e a Keyla é a grávida adolescente/ mãe adolescente filha de um ex-artista dono de 

um bar.   

 Essas figuras vindas da oposição simpatia/antipatia se apresentam fortemente em todos 

as cenas que destacamos em que revelamos o percurso da diretora e o protagonismo dos alunos. 

Outras cenas que mobilizam essa categoria da patemização estão presentes na interação de 

forma conflituosa entre os alunos. Verificamos que a presença desses tipos de cena são para 

expressar o caráter didático da novela frente aos comportamentos sociais. Assim, por exemplo, 

nas cenas de bullying e de preconceito são trabalhadas segundo o aspecto da simpatia, para que 

se projete antipatia aos comportamentos de agressão.  

Na troca de ambiente escolar das personagens Ellen (Heslaine Vieira) e Lica (Manoela 

Aliperti) compreendemos, também, a presença da dicotomia antipatia/simpatia. Ellen que faz 

parte do grupo das cinco meninas do vagão, as personagens principais que se conheceram na 

ocasião do parto de Keyla no vagão do metrô. Ela é a personagem negra, moradora da favela e 
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de família pobre. Nesse sentido, Lica é o seu oposto: branca, moradora de bairro nobre, filha 

do dono do Colégio Grupo. A partir de dois estereótipos opostos, construiu-se uma das partes 

essenciais da trama que gera simpatia para ambos os estereótipos, tanto para o da menina negra 

e pobre, quanto para o da menina branca e rica.  

Ellen (Heslaine Vieira) saiu da Escola Estadual Cora Coralina, pois conquistou através 

de mérito uma bolsa de estudos para o Colégio Grupo para ter mais oportunidades. Já Lica 

(Manoela Aliperti) escolheu sair do Colégio Grupo indo para a Escola Estadual Cora Coralina 

para se afastar da demanda de ser filha do diretor/dono da escola. Assim, há uma polarização 

entre ambiente escolar público e o privado por meio da relação estereotípica das personagens.  

Mesmo retratado o percurso de discriminação percorrido por Ellen (Heslaine Vieira), é 

importante destacar que, há a representação de que o mérito é resultante do esforço individual 

que leva diretamente ao sucesso profissional. Em oposição à escola pública, a escola privada é 

o espaço profícuo que fornece condições ao pleno desenvolvimento das habilidades de Ellen. 

Ellen nessa pesquisa seria um diamante bruto a ser lapidado. E, a escola privada, portanto, é 

posta como o lapidário. Assim, retratar a trajetória da personagem Ellen, em termos de percurso 

de ascensão, reforça a noção de meritocracia e em segundo plano a desqualificação da escola 

pública. 

A meritocracia como valor universal, fora das condições sociais e 

históricas que marcam a sociedade brasileira, é um mito que serve à 

reprodução eterna das desigualdades sociais e raciais que caracterizam a 

nossa sociedade. Portanto, a meritocracia é um mito que precisa ser 

combatido tanto na teoria quanto na prática. Não existe nada que justifique 

essa meritocracia darwinista, que é a lei da sobrevivência do mais forte e 

que promove constantemente a exclusão de setores da sociedade brasileira. 

Isso não pode continuar. (CHALOUB, 2017) 

 

Recordamos que o próprio autor da novela na entrevista ao Pedro Bial disse que vivemos 

um verdadeiro apartheid social no Brasil. Assim, entendemos que é uma incoerência a 

construção feita na novela. Pois, é uma realidade ilusória e fazem parte de uma cristalização da 

meritocracia como libertadora, distanciando-se assim do caráter realista que a produção quis 

empregar na trama ao introduzir uma campanha social para potencializar o merchandising 

social implícito a novela. Os dilemas sociais que envolvem as minorias as colocam para trás na 

corrida do escalonamento social. Só o esforço, ou a inteligência inata não garantem a projeção 

do sucesso, porque o sucesso é uma construção social determinista.   

Outro ponto que forma a ideia de polarização das realidades retratadas sobre o cotidiano 

escolar de ambas as escolas, expressa-se nas ações desempenhadas pela Diretora Dóris na 

escola pública, configurando um universo sígnico, o qual conduz aos efeitos da patemia que 
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representam a simpatia. Em contraponto, as ações do Diretor Edgar na escola particular 

movimentam a patemia oposta, ou seja, a antipatia. Desse modo, enquanto Dóris é a heroína da 

história, Edgar é o vilão.  

 As imagens abaixo ilustram a polarização das duas realidades por meio da composição 

das cenas. Uma das dificuldades para efetuar a análise do ambiente escolar focando a escola 

pública em Malhação - Viva a diferença e a constante alternância durante a composição das 

cenas da realidade escolar entre o ambiente das duas escolas - Colégio Grupo (privado) e Escola 

Estadual Cora Coralina (pública). Essa composição da narrativa tem o objetivo de gerar a ideia 

de simultaneidade entre os acontecimentos do cotidiano escolar das duas escolas representadas.    

 

Figura 36 Fachada Escola Estadual Cora Coralina. Fonte: Globoplay 

 

Figura 37 Fachada Colégio Grupo. Fonte: Globoplay 

 

Essas imagens acima ilustram a rotina de entrada da escola. A cena faz a alternância 

entre a Escola Estadual Cora Coralina (pública) e o Colégio Grupo (privado). A maioria dos 

episódios que ocorriam no ambiente da escola foi construído com essa alternância, ora 

mostrando o cotidiano escolar do núcleo dos alunos da escola pública, ora o núcleo da escola 

privada. As fachadas das escolas criam um contraste simbólico: a escola pública apresenta a 

arquitetura mais aberta, muro com grades, possibilita a visão sobre o que está dentro, expressa 

uma transparência sobre a rotina que ocorre do lado de dentro. Já a escola privada tem a 
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construção similar a uma fortaleza com um átrio interno que não é visto por completo por quem 

está do lado de fora.  

A escola pública representada na novela tem a arquitetura típica dos prédios públicos da 

década 70 (“Arquitetura Moderna”). Já o prédio da escola particular, apresenta a fachada 

neoclássica (janelas e portas em arco, colunas e átrio). Na narrativa, isso auxilia na costura da 

noção da escola pública como o lugar da liberdade e da inovação de pensamento (uma escola 

moderna), enquanto a particular, da tradição familiar, da manutenção de costumes (uma escola 

conservadora). Em relação às cores, a escola pública apresenta tom pastel em verde musgo e 

cinza. Esse tom esmaecido pode criar uma atmosfera sígnica da precariedade predial, a falta de 

manutenção, evidenciada textualmente na narrativa inúmeras vezes. A construção de retórica 

da imagem da escola particular movimenta signos opostos. O Colégio Grupo apresenta uma 

fachada com tom vibrantes, obtido através do contraste do laranja com o branco, gerando uma 

ideia de que o prédio está sempre novo.  

A comparação da estética predial das escolas representadas exemplifica o discurso de 

polarização das escolas retratadas: são dois mundos distintos, o da escola pública destinada ao 

pobre, e a particular, ao rico. O entorno nas cenas de entrada e saída é construído gerando essa 

noção de que cada escola é um local restrito a uma determinada classe. Os tipos de carro que 

estão estacionados na frente da escola e o tipo de vestimenta dos figurantes, entre muitos 

elementos imagéticos, constroem esse sentido.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Nossa pesquisa determinou como objeto a novela Malhação – Viva a Diferença, fazendo 

o recorte do cotidiano escolar na escola pública. A compreensão do objeto se deu a partir dos 

seus efeitos de sentido estabelecidos que configuram o discurso (Charaudeau, 2016). Para tanto, 

a pesquisa abarcou uma gama de conceitos teóricos que nos auxiliaram na abordagem para 

compreender o discurso perpassado pela trama. No tratamento do objeto, compreendemos o 

tipo de interação como quase interação mediada (THOMPSON, 1988) estabelecida pelo meio 

de comunicação (a televisão) e seu veículo (o programa de ficção seriada da TV Globo). 

Concebendo o sujeito, objeto e a sociedade como inseparáveis, não seria possível fazer 

uma análise que não levasse em conta que a produção está imbuída nessa tríade. Portanto, 

segundo esta linha, adotamos como metodologia a perspectiva discursiva da semiolinguística 

que se debruça sobre o viés da discursividade por meio da linguagem em um sentido mais 

amplo. O ponto de vista aqui adotado para linguagem é o de sistema de signos que se relaciona 

com a capacidade humana de expressão. 

O discurso, dentro dessa concepção semiolinguística, não se realiza apenas pelo signo, 

ele é uma porta de entrada, já que carrega em si apenas o indício do seu significado pleno. 

Assim, linguagem e sociedade se relacionam e a enunciação é vista em um lugar social 

específico, no qual os participantes da troca linguageira utilizam estratégias para representar o 

mundo dentro de suas intencionalidades.    

O cotidiano escolar em Malhação - Viva a diferença é representado por meio das 

relações que os personagens estabelecem e sua atuação sobre o espaço escolar. Para tanto, 

apresenta aquilo que se espera de rotineiro de um espaço escolar, no intuito de acionar nos 

telespectadores os saberes de senso comum. 

O conteúdo de uma ficção seriada televisiva movimenta vários sentidos além daqueles 

que estão intrínsecos ao conteúdo exibido no momento da emissão, gerando assim uma rede de 

significação. Portanto, para o entendimento global de uma enunciação, são movidos saberes 

que estão na linguagem produzida no momento e aqueles que estão fora dela, mas que se 

conectam dentro de uma esfera de sentido. Ou seja, há um saber implícito e um explícito. 

(CHARAUDEAU, 2013) 

A teoria sobre os tipos de interação de Thompson (1988) foi articulada por esta pesquisa 

para demarcar a proximidade do campo teórico da comunicação em relação aos estudos de 

discurso de cunho semiolinguísticos, bem como, para aprofundar a abordagem da televisão 

enquanto aparato de comunicação. O conceito de quase - interação mediada 
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(THOMPSON,1988), portanto, é o nosso princípio metodológico para compreender a 

linguagem televisiva como processo de trocas simbólica.  

Na reflexão para a elaboração do problema de pesquisa, partimos do nosso 

conhecimento de mundo sobre o programa Malhação. Nesse percurso, logo surgiu o 

questionamento da ausência de representação da escola pública, visto que o cenário de maior 

tempo de exibição foi o colégio privado Múltipla Escolha (2000 - 2009). Decorrente dessa 

compreensão, elaboramos o quadro de temporadas e os seus respectivos espaços narrativos 

(Quadro 1) para a identificação do momento em que foi representada pela primeira vez a escola 

pública. Verificamos que foram 18 anos de exibição do programa em que a escola pública não 

foi representada como espaço narrativo. A sua inclusão foi feita a partir de 2014, momento 

histórico que coincidiu com a efervescência da pauta sobre a inclusão de cotas nas universidades 

públicas destinado aos alunos oriundos da própria rede pública de ensino. 

Ao analisar o percurso das temporadas que antecederam a Malhação – Viva a diferença 

e construir o panorama histórico-social do programa, colocamos em prática a teoria sobre a 

linguagem televisiva proposta por Jost (2007). O autor aborda que a leitura dos sentidos da 

mídia televisão é entendido pela articulação do objeto como um todo da grade televisiva, pois 

cada canal de TV tem sua identidade enquanto empresa.  

Outro ponto que nos levou à construção do primeiro capítulo foi o resultado do nosso 

levantamento do estado da arte sobre o objeto. Encontramos pesquisas que problematizam 

algumas questões sobre o programa (CAVALCANTI, 2016; CÂNDIDO et al., 2015; 

PREDIGER, 2011). Tais pesquisas versam sobre a recepção do programa pelos jovens, a 

transição do formato de Malhação da TV para o meio digital e a compreensão da figura do 

professor de Educação Física em Malhação. A elaboração do panorama histórico-social contido 

no primeiro capítulo se justifica pela ausência de bibliografia que traga a problematização do 

programa em um percurso temporal em relação à temática e ao espaço narrativo abordado pela 

novela. Mesmo o portal on-line Memória Globo e o livro “Projeto Memória das Organizações 

Globo” (2003) não apresentam a informação reunida em um panorama que contemple o 

contexto histórico e social em que o programa se insere.  

Ainda no primeiro capítulo, abordamos o programa Malhação sob o viés do 

infroentretenimento (KELLNER, 2006), articulando aos pressupostos de Debord (1997). A 

novela brasileira segue a moda mercadológica de outras narrativas para jovens presentes no 

mundo, como o telefilme High School Musical (2006) e a novela mexicana Rebeldes – RBD 

(2006). Essas franquias juvenis, como Malhação, fazem a estetização do cotidiano juvenil 
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(FEATHERSTONE, 1995) por meio do espetáculo.  A novela é feita para o público jovem, traz 

sua vida cotidiana e a coloca como um espetáculo pós-moderno a ser consumido. Essas tramas 

possuem em comum a característica de serem um produto juvenil que fundam uma franquia 

expandindo a narrativa da mídia televisão e cinema para outros tipos de suportes.  

 Categorizamos Malhação dentro da indústria do infoentretenimento apontando a sua 

caraterística de trazer os tópicos de discursos que circulam na sociedade. Portanto, é uma 

narrativa que através do caráter lúdico do entretenimento provoca identificação com o seu 

público e introduz temas de discussão na sociedade. Marcamos esse movimento introduzindo 

uma noção de nossa autoria: o rapto do telespectador. O movimento de persuasão do 

telespectador e sua adesão ao fato narrado se estabelece num entre meio, ou seja, um entre-ter 

aquilo que está sendo passado e a sua reformulação de consciência a partir do conteúdo passado. 

O infoentretenimento efetua o seu objetivo quando completa o processo de transformação da 

consciência do telespectador por meio de sua completa adesão. Logo, a informação, assunto de 

relevância social, é introduzida como informação por meio de um produto de lazer, que nesta 

pesquisa é a novela Malhação - Viva a diferença. Apontamos que a noção do rapto do 

telespectador cabe uma futura pesquisa que se debruce em profundidade para possivelmente 

fundar essa noção como um conceito teórico.     

No segundo capítulo, estabelecemos um diálogo com conceitos da área da Educação e 

da Comunicação e suas áreas afins.  A propostas de Saviani (2008), Narodowski (2001) e 

Arroyo (2013) auxiliaram a nossa reflexão acerca do caráter utópico do cotidiano escolar. 

Assim, compreendemos o currículo como uma prática que é antes de tudo imaginada, isto é, 

projetada para se alcançar um fim. Tais pressupostos foram articulados com as teorias de base 

filosófica e sociológica dos cotidianistas Certeau (2014) e Heller (2010) para a compreensão 

do cotidiano em que o currículo é um território de disputas ideológicas, que segundo Arroyo 

(2013) e Apple (1999) são travadas através do tensionamento de discurso de uma classe sobre 

a outra.    

 Dentre os conceitos principais que embasam a pesquisa, estabelecemos um diálogo da 

metodologia com o conceito de representação social (MOSCOVICI, 2015) para compreender 

o universo de encenação narrativa de Malhação -Viva a diferença que faz uma série de 

representações do mundo sensível. Esse processo ocorre na articulação entre noções de senso 

comum que sedimentam estereótipos. Nos meios de comunicação de massa o movimento de 

estereótipo se estabelece em um jogo de formação da opinião pública.  
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Ao analisar a dinâmica da exibição de Malhação – Viva a Diferença, compreendemos 

os signos que a constituíram enquanto prática social. O poder simbólico formado da articulação 

entre os signos na novela gera representações das várias vozes que compõem a sociedade e, 

portanto, entrelaça a elas um discurso. Nesse processo, agregamos a concepção de Hall (2003) 

sobre o coding/ decoding, visto que ao produzir e ao se consumir uma produção de audiovisual 

são feitos processos de leitura que trabalham nas brechas e mensagens sublinhares que são 

deixadas pela produção ou criadas por quem as recebe. Thompson (1988) aponta que o sucesso 

de uma quase interação mediada via TV, ocorre ao passo que a estrutura interativa de recepção 

consegue transitar nas deixas simbólicas do espaço tempo características dos meios de 

comunicação de massa.  

Nossa problematização central da pesquisa se fundamentou em compreender como o 

cotidiano escolar da escola pública é representado em Malhação – Viva a diferença visto que 

ele sofreu um apagamento por muito tempo na produção em questão. A princípio tínhamos a 

hipótese de que a representação se estabelecia sobre os signos da precariedade da escola 

pública. Após a análise vimos que essa representação foi feita de forma a gerar questionamentos 

sobre as condutas que são tomadas pela escola pública frente adversidade deste cunho. A partir 

daí a nossa análise se tornou mais complexa, pois partimos da análise das ações dos personagens 

representados para compreender a dinâmica do cotidiano escolar representado.    

Compreendendo que a novela Malhação – Viva a diferença se estabelece como uma 

mensagem da emissora Tv Globo em uma troca linguageira, entendemos que ao articular as 

representações sociais que formam o imaginário social, a produção imprime o discurso 

dominante que perpassam tais representações. Assim, a escola pública é representada como um 

território de disputa em que há um tensionamento daqueles que são contra a sua existência e 

daqueles que são a favor. A trama constrói uma discursividade que marca a importância da 

escola pública enquanto equipamento social possuidor da capacidade de propagação da ação de 

cidadania, visto seu caráter de abrangência de todos os públicos. Mesmo com o esforço de 

compreender a alteridade da escola pública, ainda há na novela o reforço de alguns estereótipos 

negativos.  

Assim, a noção de todos os membros da sociedade serem responsáveis pela escola 

pública é marcada pela encenação narrativa construída na representação do cotidiano escolar 

juntamente com a inclusão na trama da campanha de mobilização social “Eu sou o público da 

escola pública”. A mechandinsing social é o fio condutor para a elaboração da trama, portanto 
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os temas como racismo, gravidez na adolescência e bullying são pautados e engendrados na 

trama como um conteúdo pedagógico.  

Em Malhação – Viva a diferença, é feita uma representação social da escola, tanto a 

pública quanto a privada. O foco da análise recaiu sobre a escola pública, apontando que há 

uma construção discursiva que polariza os ambientes da escola pública frente ao privado. Nessa 

configuração, a partir do senso comum, ao construir a trama, a produção movimenta noções 

que definem o universo simbólico da escola pública e o da escola privada.  

Por conseguinte, a escola pública é colocada como um equipamento que funciona 

apenas pelo esforço individual daqueles que nela trabalham, visto sua condição de precariedade 

em relação aos investimentos de pessoal e de capital. Já a escola privada é colocada sob a ótica 

da eficiência do mercado, ou seja, é aquela que prepara seus alunos de forma eficaz. A escola 

particular é representada como um lugar cujos alunos tenham a mesma eficiência, assim como 

demanda o mercado. Logo, as dificuldades de vida não são trazidas para dentro do ambiente 

escolar. Quando isso ocorre é tratado como um fato disfuncional. Já na escola pública, 

verificamos a construção da cotidianidade sob o viés da relação essencialmente humana.  Essa 

polaridade estabelece efeitos patêmicos para a configuração dos personagens e do espaço 

narrativo.  

A antipatia e simpatia são acionadas no conteúdo linguístico do título da temporada da 

novela, que movimenta sentidos para a configuração de uma representação sobre a antipatia e 

a simpatia. “Viva a diferença” é um título que remete à ode que irá brindar ao universo da 

diversidade. Por conseguinte, já integra em si aquilo que gera antipatia e simpatia. Na novela, 

a escola pública é o lugar no qual a diversidade irá encontrar um espaço para ter aderência. 

Visto que, também é o espaço de tensionamento entre essas diferenças: lugar em que a diretora 

é representada por meio de uma mulher negra e lugar onde as diversidades socias e étnicas são 

latentes em contraste com o seu par que é a escola privada da trama (Colégio Grupo). Sendo 

assim, a Escola Estadual Cora Coralina apresenta a diversidade no corpo de alunos que a 

compõe: a aluna Benê (Daphine Bozaski) que possui uma síndrome de aspecto autista; Keyla, 

personagem que traz a pauta da gravidez na adolescência; a representação dos alunos que 

moram na periferia como a dupla de dançarinas do funk Katiane e Katarina, Tato que vive o 

drama de ter um pai alcóolatra; Fio e Ellen que são alunos negros, que assim como Dóris 

movimentam a discursividade de questões raciais na trama.  

A maneira como os signos foram articulados forma a rede de sentido que nos aponta 

para a intencionalidade enunciativa do seriado: um brinde à diversidade, como sugere o título. 
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Análise das cenas pontuando a relação, no cotidiano escolar da escola pública, da construção 

da vinheta e da entrevista do autor da novela em programa da mesma emissora, nos auxilia a 

compreender o processo de articulação dos signos elaborado pelo “narrador contador de 

história” e a sua intencionalidade de simbolizar o discurso impresso pela narrativa. Isto é, a 

maneira como o conteúdo é narrado pela novela e visa alcançar uma intenção comunicativa, 

conceito de Charaudeau (2016), verificável através dos questionamentos que fizemos na 

pesquisa para compreender o que a produção quer falar e quem a produção faz falar pela 

narrativa construída. Essa intencionalidade também é verificável através da relação do leitor 

com a trama, uma vez que na pesquisa de opinião aferimos que eles se identificaram com a 

representação proposta pela novela, pois se viram inseridos no grupo representado.  

A voz do leitor destinatário, termo de Charaudeau (2016) como já foi discutido, foi 

colocado nesse estudo através da pesquisa de opinião em que foi demarcada a identificação dos 

respondentes com a trama em termos de representar de maneira verossímil a realidade das 

escolas públicas brasileiras. Essa identificação foi detectada quando os respondentes afirmam 

possuir memórias afetivas em relação à escola em que estudaram e que situações próximas 

foram representadas pela novela analisada.  

Por isso, tendo como base a teoria dos efeitos patêmicos, verificamos a presença em 

Malhação – Viva a diferença das três condições que geram os efeitos de patemização propostos 

por Charaudeau (2017). A saber, as condições são: o dispositivo comunicativo (como uma 

história romanesca ou uma publicidade); o campo temático (imaginário discursivo do 

dispositivo de comunicação, a exemplo do sentimento de solidariedade de campanhas 

humanitárias); e o espaço de estratégia (articulação dos signos a fim de se alcançar um efeito 

patêmico).  

 O universo patêmico foi estabelecido dentro de um dispositivo comunicativo que 

fosse propício: a televisão. Este meio é propício devido ao tipo de interação que estabelece: a 

quase-inteiração mediada (THOMPSON, 1988) em que não há uma resposta direta do receptor 

de forma imediata. Sobre o campo temático, a segunda condição proposta por Charaudeau 

(2017), reconhecemos que o universo da diferença gera o sentido de algo que é para todos, de 

modo que caberia identificação potencial de Malhação por parte das mais diversas 

subjetividades. E por último, o espaço de estratégia, esta última recai sobre a organização 

discursiva feita pelo autor para gerar o efeito patêmico. Como vimos – desde o título, passando 

pela vinheta e indo para as análises das cenas – o “autor escritor”, ou seja, a produção, articulou 

todas as partes para gerar um todo narrativo. Foi essa estratégia que fez a temporada ter o maior 
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índice de audiência da década, mesmo com as plataformas de streaming que funcionam como 

concorrentes da televisão.   

Como resultado da nossa análise, encontramos que muitos dos efeitos de patemização 

para gerar o discurso de resgate à escola pública se articularam a partir da cotidianidade 

construída pelos sujeitos. Portanto, a construção do cotidiano escolar se baseia na relação dos 

seus actantes. Da análise, aferimos a presença massiva da diretora Dóris (Ana Flávia 

Cavalcanti) nos acontecimentos referentes a escola representada. Isso coloca a gestão escolar 

como foco do processo pedagógico, mais especificadamente, as ações são centralizadas na 

figura da diretora. Portanto, Dóris é aquela que vivenciam plenamente o cotidiano escolar. Sob 

esse aspecto resultou da análise três pontos de problematização do estereótipo do professor de 

escola pública que se vinculou a imagem da diretora: o herói, o jesuíta e o paternal/maternal. 

Essa tríade faz parte do que se compreende sobre o ser professor em sociedade construída pelo 

senso comum, como apontado por Cunha (2015).  

Sob essa tríade representacional da figura do professor (herói, jesuíta e 

maternal/paternal), deixamos um caminho possível de pesquisa. Problematizamos a questão em 

nossa análise, mas não a esgotamos, visto que ainda é possível um estudo mais específico em 

que se reconheça essas projeções na mídia e a sua articulação com o cotidiano nas escolas, bem 

como o seu impacto em políticas públicas que priorize o professor.    

A ausência do professorado na trama, ou seja, o apagamento de suas ações, fornece 

espaço para a reafirmação da gestão escolar e a sua presença no cotidiano sob a figura da 

personagem Dóris. O corpo de apoio técnico da escola apresenta destaques por meio da figura 

do Gilvan (Zezé Antônio), o porteiro, e da Josefina (Aline Fanju), serviços gerais. O apoio 

técnico reforça a presença da direção e reafirma a importância desses profissionais para o 

funcionamento do cotidiano escolar. Por outro lado, há o apagamento da figura do professor no 

espaço da escola pública. Na trama, os professores são figurantes com falas que aparecem 

apenas em cenas de sala de aula para configurar a rotina escolar (entrada, aula, intervalo e 

saída). O professor não é representado como um agente intensamente presente na construção 

do cotidiano escolar. Ilustra isso o fato de haver na escola particular além da professora Malu 

(Daniela Galli), de Literatura, há o professor Ernerto (Bruno Kott), de Física, que na metade da 

temporada passa a dar aulas na Escola Estadual Cora Coralina aparecendo em duas cenas 

apenas. 

Devido ao seu apagamento na narrativa, o professor não faz parte desse processo de 

resgate da imagem da escola pública, como propõe o enredo da trama. O fazer diário do 
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professor é retratado, via presença de figurantes com falas, em cenas de sala de aula que 

representam a rotina escolar. A ação do jovem, o seu protagonismo, é descolada da motivação 

do professor. Nas outras temporadas havia a presença do professor como aquele que motiva e 

inspira, como o icônico professor Pasquale das primeiras temporadas do Colégio Múltipla 

Escolha. Na temporada Viva a diferença, a ação dos alunos se apresenta como inerente, como 

uma condição comum de agir sobre o espaço-escola: eles se automotivam para desempenhar as 

funções na escola.    

O programa apresenta algumas representações que circulam na sociedade. Assim, há a 

figura de doação do profissional do magistério, que transmuta pelo caráter jesuítico, 

maternal/paternal e heroico, como já mencionado. A narrativa, apesar de sua verossimilhança 

com aspectos de uma escola pública real, apresenta-se como uma utopia da produção, visto que 

apresenta uma possibilidade de construir um mundo outro (RICOEUR, 2015) implementando, 

dessa forma, uma ideologia de pluralidade para que esse universo seja crível. Para apresentar a 

sua utopia, Malhação - Viva a diferença parte de um universo de representações de senso 

comum, como a escola pública vítima de ataques sociais, do descaso do governo e de conflitos 

internos (como exemplo o bullying). Desta maneira, a escola pública é representada no seriado 

com um espaço de conflito, marcado por questões sociais de classe e etnia.    

Nesse sentido, as ações em que os atores sociais representados desempenharam frente a 

precariedade da infraestrutura apontam para a superação do caos por meio do trabalho. É 

ignorada a adversidade, portanto, solucionando o problema. Esse fato colocado na sequência 

das cenas do mutirão revela a criação de uma realidade utópica, onde todos os membros da 

comunidade escolar se colocam para viver a cotidianidade inteira da escola.    

As ações que são postas no cotidiano escolar imaginado de Malhação – Viva a diferença 

trazem representações sociais que ora são questionadas e ora são reforçadas. Como aponta 

Moscovici (2015), as representações que ele visa compreender são de caráter móvel. A 

transitividade das representações é fundamental para se reconhecer os tensionamentos sociais 

que revelam estereótipos negativos que, apesar das correções do pensamento, são enraizados 

na estrutura social a ponto de se revelarem por meio do entendimento da construção de discurso.  

Apesar de a voz do autor, presente por meio da análise da entrevista com Pedro Bial, 

esclarecer suas intenções comunicativas (CHARAUDEAU, 2016) em relação à obra enquanto 

obra terminada expressa, outros sentidos, além daqueles intencionados pelo seu criador. Esse 

entendimento decorre das categorias de narrador e escritor propostas por Charaudeau (2007). 

As ideologias formam o ser social como aponta RICOEUR (2015). Seu discurso é perpassado 
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por ideologias (CHARAUDEAU, 2013). Portanto, mesmo que se faça ponderações e reflexões 

para a suspensão do cotidiano (o olhar crítico), como ser social todos estão imbuídos em um 

contexto que é formado, também, via discursos dominantes. O reconhecimento disto auxilia 

para que se tenha posicionamento crítico frente aos fatos históricos e sociais. Assim, ao se 

representar a escola pública, Malhação – Viva a diferença se vinculou, contraditoriamente à 

diferença, aos estereótipos negativos que estão postos na sociedade brasileira de forma 

estrutural, como por exemplo, a figura do negro esforçado que via mérito de esforço individual 

consegue um status social melhor; a retirada da responsabilidade do Estado com a manutenção 

dos prédios públicos; bem como a escola pública enquanto aquela que não tem condições de 

levar um aluno, extraordinário ou não, a alcançar um status de prestígio.    

Assim, a voz da produção – que representa a elite econômica do país – mesmo que em 

uma tentativa de revisão, ainda deixa transparecer na trama estereótipos negativos vinculados 

aos personagens e a escola pública, tirando dela a função de lapidário eficiente.  Estabelecer o 

lugar de fala é, antes de mais nada, um movimento de alteridade que se estabelece 

primeiramente no lugar de escuta.  

É necessário o entendimento desse processo para compreender que a representatividade 

da escola pública nas narrativas televisivas, literárias, cinematográfica (dentre outras) é de suma 

importância para que ela se torne um tópico a ser discutido pela sociedade, que ao se debruçar 

na compreensão dessa representação, poderá imergir num processo de diálogo que agregue cada 

vez mais a voz do grupo representado. 
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ANEXOS 

Anexo A [Todos dos episódios com o tempo das cenas na escola pública]  

Catálogo dos episódios e do tempo das cenas na escola pública. Possui cenas na 

escola pública? 

EP01 

23: 01 até 23:01 – noticia do nascimento de Tonico se espalha.  

X 

EP02 

1:30 até 2:20 – Dóris liga para Bóris / 8:30 até 12:48 – Chegada de 

Benê e conversa de Dóris com a Ellen. / 22:25 até 23:00 – Saída de 

Benê e Ellen.  

X 

EP03 

Dóris e Bóris conversam com os responsáveis das meninas no Grupo. 

 

EP04 

3:52 até 5:25 – Cena Benê e Ellen. Ellen pede pra Anderson entregar 

uma encomenda pro “Loirinho”(Jota) na escola dos “boy.” 

X 

EP05 

Não tem escola 

 

EP06 

11:51 até 14:37 – Benê treina no celular e K1 e K2 falam da balada 

do bebê e que não são amigas de Keyla. 19:19 até 20:13. K1 e K2 

espalham boato on-line sobre lanchonete do Roney para não ter 

balada do bebê. 21:00 até 21:19 – Benê e Ellen recebem o boato. 

22:04 até 22:55 boato se espalha por celular. 

X 

EP07 

Não tem escola. Preparativos para balada do bebê.  

 

EP08 

Não tem escola. Balada do bebê.  

 

EP09 

Participação do MCguimê na balada do bebê. / 13:50 até 19:53 Keyla 

vai à escola com o Tonico falar com a Dóris sobre seu retorno./ 23:31 

até 24:39 – aplicativo de Ellen e Jota disparam em ambas as escolas 

X 0  

  

EP10  X 
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Cont. caso dos aplicativos 0:00 até 01:07 / 01:42 até 02:40  - Ellen 

foge da escola para desativar o aplicativo./ 04:41 até 05:04 – Dóris 

procura a Ellen na escola. 

EP011 

23:43 até 24:18 Dóris ainda preocupada com o caso da Ellen.   

X 

EP12 

01: 17 até 01:54 Dóris continua a procura de Ellen./ 24:28 até 25:06 – 

Ellen vai à escola com Anderson pra falar com Dóris./   

X 

EP13  

01:58 até 05:24 – Ellen conversa com Dóris sobre o caso do app/  

X 

EP14 

05:00 até 16:16 – Mãe da Ellen vai até a escola conversar com Dóris 

sobre o caso do app.  

X 0  

EP15 

08:40 até 09:56 – Fio vai à biblioteca para falar com ela.  

X 

EP16 

20: 51 até 21:48 – Conversa K2 e Tato (enlace romântico). 

X 

EP17 

11:04 -até 11:49 – Entrada. K2 manda fotos para Tato./13:39 até 

16:30  –Saída. Conversa K2 com Tato. Ellen cria catálogo on-line 

para a Biblioteca do Cora. / 

X 

EP 18 

01:57 até 04:17 – Conflito. Keyla vai até a escola brigar com K2. 

Dóris conversa com Ellen na Biblioteca. / 13:20 até 15:03 – Keyla vai 

até a biblioteca da escola falar com Ellen e Benê. Dóris vai a 

biblioteca ver o trabalho de catálogo on-line de Ellen. / 16: 14 até 

17:18 – Cont. Dóris vai a biblioteca ver o trabalho de catálogo on-line 

de Ellen.   

 

EP19 

Não tem escola. 

 

EP20 

02:56 até 03:24 – Dóris trabalha até mais tarde e não pode ajudar o 

Roney com Tonico. / 08:29 até 09:41 – Josefina fala com Dóris sobre 

a ajuda ao Roney e comenta sobre os usos das redes socias. / 13:20 

até 18:50 – Fio vai à biblioteca e conversa com Ellen. Dóris pede que 

X0 
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Ellen vá ao Grupo para conversar sobre vaga de estágio na biblioteca 

da escola particular. /   

EP21 

Não tem escola pública.   

 

EP22 

Não tem escola pública.  

 

EP23 

Não tem escola pública  

 

EP24 

02:48 até 04:21 – Entrada. K1 e K2 fala na mudança do status de 

relacionamento do Tato nas redes sociais. / 07:11 até 08:36 – Aula. / 

11:57 até 13:25 – Saída. Conversa de Dóris com Ellen para saber 

sobre o estágio./    

X 

EP25 

Não tem escola pública.  

 

EP26 

05:47 até 09:02 – Entrada. K1 e K2 conversam. Keyla liga pra K1 pra 

comprar remédio para emagrecer. / 14:15 até 17:14 – Saída.    

X 

EP27 

Não tem escola pública. 

 

EP28 

16:07 até 17:20 – Entrada. / 20: 05 até 21:30 – Saída.    

X 

EP29 

Não tem escola pública.  

 

EP30 

Não tem escola pública (festa) 

 

EP31 

Não tem escola pública  

 

EP32 

10:06 até 10:48 – Entrada. Conversa k1 e K2. / 13:22 até 14:18 – 

Entrada. Conversa de Ellen, Benê e Fio. / 20:29 até 22:02 – Dóris 

X 
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conversa com Ellen que conta que Keyla tomou remédio para 

emagrecer.  

EP33 

Não tem escola pública.  

 

EP34 

Não tem escola pública.  

 

EP35 

11:22 até 14:55 – Aula. Falta professor. Dóris chama Ellen na sala 

pra entregar o computador como doação anônima pra ela. Aula.  

X 

EP36 

00:00 até 04:39 – Aula. Tato dorme na aula e tem um sonho.  

X 

EP37 

Não tem escola pública.  

 

EP38 

Não tem escola pública.  

 

EP39 

11:09 até 11:48 – Benê explica o caderno de emoções para Josefina, 

sua mãe. / 12:49 até 13:20 – Dóris e Josefina conversam. / 14:53 até 

15:29 – Dóris e Josefina conversam. / 16:21 até 18:40 – K1 e K2 

assistem trailer do filme um Tio quase perfeito (merchandising). 

Benê explica o livro de emoções para Ellen. / 20:08 até – Keyla 

manda vídeo pedindo ajuda pras amigas. Fio volta a pedir pra Ellen 

editar o vídeo.  

X 

EP40 

Não tem escola pública.  

 

EP41 

19:00 até 23:25 – Dóris conversa com Tato sobre rendimento. Fio 

mostra o Clipe do Fio pelo celular. / 09:36 até 10:09 – Ellen mostra 

aplicativo que desenvolveu para a biblioteca do colégio Grupo. / 

12:00 até 13:24. – saída.   

X 

EP42 

02:51 até 03:59 – cena simultânea: Josefina conversa com Dóris e 

Bóris com Roney.  

X 

EP43  
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Não tem escola pública.  

EP44 

06:15 até 08:05 – Dóris trabalha sábado.  

X 

EP45 

11:47 até 14:59  – Ellen e Benê conversam na biblioteca. Entrada.  /   

X 

EP46 

02:44 até 03:47 – Dóris conversa com Tato sobre seu baixo 

rendimento. / 06:23 até 07:05 – Dóris e Josefina conversam sobre a 

precariedade do telhado. / 11:13 até 12:15 – Roney e Julinho chegam 

na escola discutindo.    

X 

EP47 

13:12 até 14:47 – Benê chega chorando na escola e Josefina a acalma, 

assim ela entra para casa. Saída de Dóris que testemunha o ocorrido. / 

22:05 até 23:47 – Fio, Ellen, Josefina e Dóris protegem os livros e 

equipamentos, pois a previsão é de Chuva. Citação a apresentadora 

do Clima do jornal Nacional, Maju. 20:43 até 22:32 – Cont. mutirão.  

Fio e Ellen conversam. Fio se emociona ao tirar as fotos da biblioteca 

estragada./ 26:40 até 27:33 – Dóris e Josefina conversam das 

preocupações com temporal.    

X 

EP48 

04:44 até 06:07 – Josefina fala com Julinho sobre a Benê. Dóris 

desabafa com Josefina sobre a preocupação com a precariedade do 

telhado. / 21:00 até 22:26 – Dóris não quer sair da Escola devido a 

chuva e Bóris a convence a sair da escola./ 24:45 até 25:10 – Cena do 

Temporal e salas molhadas. Dóris chama a Josefina. 25:49 até 26:58 

– Benê, Julinho e Josefina saem da de casa (escola) porque a chuva 

invade a casa e a escola. Dóris está do lado de fora.  

X 

EP49 

00:00 até 04:35 – Cont. Chuva na escola./  06:35 até 09:35 - Cont. 

Chuva na escola./ 20: 46 até 24:45 - Os alunos fazem um mutirão 

para a limpeza da escola. Keyla e Ellen vão falar com Dóris.  

X 

 

EP50 

00: 00 até 05:50 – Cont. conversa de Ellen, Keyla e Dóris e Cont. 

mutirão na escola./ 13:08 até 16:04 – Cont. Mutirão e alunos decidem 

fazer festa junina para arrecadar fundos pra reforma. Josefina sugere 

que os alunos falem com a com Dóris sobre a ideia da festa.  

X 

 

EP51 X0 
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08:17 até 14:50 – Cont. mutirão e programação para arrecadar fundos 

para obra.  19:27 até 21:40 – Cont. mutirão e alunos do Cora recebem 

por celular o vídeo de Edgar batendo na Lica no colégio Grupo.  

 

EP52 

23:02 até 25:04 – Dóris volta da Secretaria de Educação. Conflito, K1 

faz bullying com a Benê. 

X 

 

EP53 

00:00 até 02:15 – Cont. Conflito, bullying K1 com a Benê. Dóris fala 

com Ellen e Fio sobre a festa junina.  

X 

 

EP54 

Não tem escola pública.  

 

EP55 

19:30 até 21:36 – Reunião de Dóris com alunos para a festa Junina e 

a divulgação em carro de som.  

X 

 

EP56 

22: 51 até 24:17 – Início da Balada Junina.  

X 

 

EP57 

02:39 até 12:00 – Cont. Início da balada junina./ 14:39 até 20:56 – 

Cont. do início e primeira apresentação. / 21:26 até 25:27 – Festa e 

apresentação dos Lagostinhas (banda dos alunos do Colégio Grupo)  

X0 

 

EP58 

02:00 até 27:31 se passa na escola. Focalizando as apresentações dos 

alunos e a interação das duas escolas.  

X0 

 

EP59 

21:15 até 22:26 – Edgar fala com Dóris sobre sua doação.  

Esse episódio inteiro se passa na escola são 25:07. Sendo focalizada 

as apresentações dos alunos e os enlaces românticos.  

X0 

 

EP60 

10:48 até 19:04 – Discurso da Dorís na festa Junina.  

Esse episódio inteiro se passa na escola são 26:20. Sendo focalizada a 

chegada do Deco, pai biológico do Tonico, e o enlace romântico de 

Tato e Keyla com essa chegada surpresa.   

X0  

 

EP61  

Não tem escola pública.  
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EP62 

Não tem escola pública. 

 

EP63 

Não tem escola pública. 

 

EP64 

08:16 até 13:26 - Volta as aulas e os responsáveis da obra dão um 

prazo para o fim das obras. Aula e cena de bullying com Benê / 19:20 

até 23:52 – dóris recebe Keyla para ajustar seu retorno às aulas e Tato 

pede para K2 não contar do segredo da paternidade de Tonico.     

X 

EP65 

00:28 até 01:47 – Cena de Keyla e Tato preocupados com a revelação 

do segredo para Roney. / 03:39 até 06:38  – Conflito entre K2 e Benê 

e mediação de Dóris. /    

X 

EP66 

22:10 até 24:40 – Entrada e conflio entre K2 e Keyla.   

X 

EP67 

02:00 até 3:04 – cena de Conflito no pátio Keyla e K1. Dóris da fim a 

briga./ 06:20 até 07:00 – Dóris conversa com Keyla e Tato sobre a 

falsa paternidade./ 15:55 até 16:35 – Cenas de saída alternando entre 

as duas escolas. / 20:00 até 21:05 – Ellen conversa com Dóris e pede 

para ela interferi na decisão de Roney de expulsar Tato de casa.    

X 

EP68 

24:33 até 25:29 – Aula  

X 

EP69 

01:54 até 04:17 – Aula  / 05:20 até 06:02 – Saída. 

X 

EP70 

22:40 até 24:50 – Cena de conflito (Keyla).  

X 

EP71 

Não aparece a escola pública.  

 

EP72 

07:18 até 13:27 – Conversa de Dóris e Josefina. Dóris sente falta da 

presença de Tato na escola. Dóris liga para Tato e descobre que ele 

está procurando emprego.   

X0  
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EP73 

26:50 até 29:31 – Entrada e aula. Keyla recebe ligação da creche que 

Tonico não está bem.   

X 

EP74 

00: até 00:15 – Aula. / 07:35 até 11:00 / 12:18 até 12:38 – Saída. 

X 

EP75 

Não tem escola pública. 

 

EP76 

Não tem escola pública. 

 

EP77 

Não tem escola pública. 

 

EP78 

Não tem escola pública.  

 

EP79 

10:13 até 14:30 / 20:28 até 22:49.  

X 

EP80 

12:34 até 14:29 – Fio dá aulas de dança de salão. 20:50 até 21:54 – 

Cont. / 24:20 até 25:52 – Cont. /  

X 

EP81 

01:23 até 01:38 – Fio ensina dança na escola. / 17:06 até 18:10 – 

Aula. 18:55 até 20:00 – Enlace amoroso de Tato e Keyla ; Fio e 

Ellen. / 22:45 até – 22:55 – Enlace amoroso Fio e Ellen.  

X 

EP82 

02:33 até 03:58 -  

X 

EP83 

13:00 até   -   / 22:18 até 24:09 – Ellen conversa com Dóris sobre a 

Balada cultural científica.  

X 

EP84  

Não tem escola pública. 

 

EP85 

Não tem escola pública.  
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EP86 

Não tem escola pública.  

 

EP87 

21:00 até 23:50.  

X 

EP88 

Não tem escola pública.  

 

EP89 

Não tem escola pública 

 

EP90 

19:53 até 21:41 – Enlace romântico. / 24:18 até 26:00 – Ações 

simultâneas por uso do celular.  

X 

EP91 

00:42 até 01:50 - / 03:09 até 04:16 - / 12:50 até 14:40 – Conflito 

Bullying. / 23:18 até 24:24.  

X 

EP92 

04:23 até 06: 28 – Dóris conversa com Tato e K2 pra repreendê-los, 

pois estavam namorando na caixa d’agua.  

23:49 até 25:45 – saída.   

X 

EP93 

01:26 até 03:18 – Conflito entre Ellen e Benê. Cena com celular.  

X 

EP94 

16:19 até 18:33 – Conversa entre as meninas.  

24:45 até 25:00 – Tato entrega documento com assinatura falsa para 

Dóris. 

X 

EP95 

00: 00  até 01:40 – Cont. Tato entrega documento com assinatura 

falsa para Dóris. 

07:09 até 08:56 – Alunos da escola recebem o clipe dos lagostinhas 

pelo celular. 

X 

EP96 

10:08 até 14:56 – Cenas de interação entre os alunos. Cena com Dóris  

X 

EP97 X 
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25:47 até 27:58 – cena de Ellen e Dóris.  

EP98 

09:59 até 11:50 – Ellen na escola se despede de Dóris.  

X 

EP99 

12:08 até 17:42 – Ellen tem comportamento de despedida.  

X 

EP100 

04:36 até 05:50 – Dóris e Ellen conversão sobre prova. 

19:18 até 20:30 – Dóris conversa com K1 e Tato.  

X 

EP101 

00: até 1:40 – Dóris e Bóris conversam com ellen sobre mudanças no 

critério da prova da bolsa. / 08:19 até 14:53 – Ellen estuda na 

biblioteca. / 19:43 até 20:27 -  Dóris na escola sábado antes da balada 

cultural.  

X 

EP102 

03:25 até 03:48 – Cont. Dóris esta na escola no sábado antes da 

balada cultural. 

X 

EP103 

Não tem escola. (Balada cultural) 

 

EP104 

Não tem escola (Cont. Balada cultural)  

 

EP105 

15:08 até 19:39 – Cena de conflito. Bullying contra Benê. / Dóris fala 

com Tato e Aula de Ed. física. Tato fica nervoso com Fio.  

X 

EP106 

08: até 08:50 Dóris vai com Tato até a casa dele.  

X 

EP107 

Não tem escola pública.  

 

EP108 

03:52 até 06: 21 – entrada. / 12:00 até 13:45 – Aula / 20: 37 até 21:42 

– saída.  

X 

EP109 

Não tem escola pública.  
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EP110 

21 : 49 até 23:47 – Tato dorme na escola.  

X 

EP111 

00:00 até 01:32 – Tato é encontrado por Josefina dormindo na escola. 

/ 04: 29 até 04:55 – Dóris vai com polícia até a casa de Tato. / 13: 18 

até 15:45 Aula e volta da cena de Dóris.   

X 

EP112 

02:50 até 03:27 – Caso de Tato que precisa de moradia. / 05:19 até 

09: 52 – Cont. / 16:36 até 18:52 – Roney oferece ser tutor legal de 

Tato. / 20:00 até 21:22 – Cont. / 26:02 até 27:00 – Bóris procura 

Dóris para falar de sua saída de Grupo.   

X 

EP113 

 13: 29 até 15:11 – último dia de Ellen no Cora. Entrada. / 18:39 até 

20:56 – Homenagem de despedida para Ellen.  

X 

EP114 

11:03 até 13:25 – Cenas de Benê que sente a falta de Ellen. / 18: 01 

até 19:32 – Cont.   

X 

EP115 

10:56 até 11:36 – Dóris conversa com Josefina sobre saída de Bóris.   

X 

EP116 

04:00 até 05: 10 – Bóris conversa com Dóris na biblioteca sobre sua 

saída do Grupo.  

X 

EP117 

08:03 até 0832 – Entra Fio e Benê conversam sobre Ellen. / 16:46 até 

17:36 – K1 e K2 conversam sobre viagem. /   

X 

EP118 

Não tem escola pública.  

 

EP119 

14:39 até 16:15 – Bóris conversa com Dóris. / 17:27 até 18:35 – / 

24:18 até 24: 55.  

X 

EP120 

Não tem escola pública.  

 

EP121 X 
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03:45 até 04: 35 - / Entrada K1 e K2. / 08:03 até 08:49 – Entrada 

cont. tato e Keyla. / 13:43 até 15:21 – Cena Bêne.  

EP122 

04:08 até 05:11 – saída. / 06:42 até 10: 13 – cont. saída.  

X 

EP123 

0:613 até 07:35 – / 12:09 até 17:09 – Ellen encontra Fio na saída de 

Cora.   

X 

EP124 

03:05 até 03: 49 – /  14:00 até 16:00 –  /  

X 

EP125 

Não tem escola Pública 

 

EP126 

Não tem escola Pública 

 

EP127 

Não tem escola Pública  

 

EP128 

19:20 até 22:40 – Dóris conversa com Fio sobre delegacia de crimes 

raciais. 

X 

EP129 

01:47 até 03:23 – Entrada. / 03:54 até 05:08 – aula. 12:08 até 13:40 – 

Saída MB espera K1.   

X 

EP130 

Não tem escola pública 

 

EP131 

Não tem escola pública 

 

EP132 

17:31 até 19:10 – Dóris conversa com Benê.  

X 

EP133 

04:30 até 06:40 – Keyla é dispensada em sala pelo professor, pois 

Tonico está doente.  

X 

EP134  
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Não tem escola pública – Retorno do pai da Benê.  

EP135 

Não tem escola pública ( Férias) 

 

EP136 

16: 45 até 18:45 – nas férias escolares Dóris recebe o professor 

Ernesto para o início do ano letivo.  

X 

EP137 

08:05 ate 08:47 – Anderson vai ao Cora para fazer matrícula e é 

recebido por Giovan (porteiro) e Dóris que chega logo em seguida.  

X 

EP138 

Não tem escola pública (Férias) 

 

EP139 

12:58 até 16:18 – Retorno as aula. Primeiro dia de Juca no Cora. A 

escola recebe alunos de outra escola pública que pegou fogo. / 17: 26 

até 18:10 – Douglas joga giz em Dóris. / 23:35 até 24:40 – Conflito. 

Douglas faz bullying com Juca.  

X 

EP140 

Cont. cena capítulo anterior. 00:00 até 05:00 – Conflito entre alunos. 

/ 21:29 até 24:07 – Keyla chama a atenção de Douglas. / 24:30 até 

25:35 – Dóris conversa com Douglas em sua sala.   

X0 

EP141 

Cont. cena capítulo anterior 00:00 até 1:29./ 04:13 até 06:00 – Dóris 

conversa com o professor Ernesto. / 10:39 até 11:53 – cena entre 

alunos. / 13:33 até 18:16 – na aula, conflito entre Tato e Douglas. / 

25: 15 até 26:10 – Keyla chega na escola e chama a atenção de 

Douglas.  

X 

EP142 

02:10 até 04:29 – Conflito entre Tato e Douglas./ 13:25 até 14:10 – 

Keyla chama Dóris./ 15:36 até 17:17 – Dóris fala com alunos. / 25:43 

até 27:48 – Dóris convoca reunião de pais, mestres e alunos.   

X 

EP143 

02:15 até 05:58 – Dóris conversa com alunos no pátio. / 12:32 até 

14:11 – Cont. da conversa de Dóris com os alunos dentro da sala de 

aula. / 25:05 até 25:57 – Benê lembra quem colocou a bomba dentro 

do banheiro.  

X 
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EP144 

01:38 até 03:32 – Entrada. / 07: 30 até 11:23 – Dogão pratica 

bullying com Benê. / 17:05 até 19:10 – cont. / 23:39 até 24:30 – 

Dóris conversa com Douglas e ele a empurra.   

X 

EP145 

01:52 até 04:29 – Aula (Bóris da aula de ética cita Karl Barth). Dóris 

finge que caiu ao invés de ter sido empurrada por Dogão. / 07:30 até 

11:50 – Alunos ficam sabendo que Dogão empurrou a Dóris e o 

agridem.  / 16:35 até 18:00 – Dóris conversa com Dogão após 

agressão. / 20:06 até 20:44 – Dóris acompanha Dogão até a saída com 

receio de represália./ 22:45 até 25:23 – Dóris explica não vai tratar do 

caso com a polícia.    

X 

EP146 

04:48 até 05:45 – Ellen conversa com Dóris. / 25:07 até 26:52 – 

Dóris e Bóris aguardam Dogão na entrada com receio de represália 

dos demais alunos do Cora.  

X 

EP147 

01:02 até 06:22 – Dóris coloca Dogão para organizar a biblioteca. / 

12: 12:21 - / 14:00 até 15:00 – Dóris conta para Josefina sobre a 

conversa que teve com a mãe de Dogão. / 20:00 até 20:50.  

X 

EP148 

00:00 até 0:56 – Keyla encontra K1 chorando no banheiro. / 04:59 até 

06:36 - / 09:30 até 12:42 – Douglas conserta as prateleiras da 

biblioteca. – 15:27 até 18:56 -   

X 

EP149 

06:43 até 12:57 – K1 tem comportamento estranho (estava sofrendo 

assédio, mas só é revelado no próximo capítulo) 

X0 

EP150 

12:32 até 16:23 – K1 tenta ir falar com Dóris sobre o assédio que 

sofre em casa. / 21:15 até 25:00 – K1 conta para Dóris que sofre 

assédio do namorado da mãe.  

X 

EP151 

00:00 até 01:37 – cont. Dóris conversa com K1 / 03:33 até 06:09 – 

cont. Dóris conversa com K1 / 12:14 até 13:15 – Sala de aula/ 15:47 

até 18:42 – biblioteca.  

X 

EP152 X 
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Dóris leva K1 até a delegacia. Não tem escola pública.  

EP15311:18 até 12:00 – Josefina e Dóris conversam sobre o que 

houve na delegacia. / 13:29 até 17:22 -   / 19:14 até 20:18 -   

X 

EP154 

08:57 até 11:30 – Cena de interação via celular./ Rotina Benê e Juca.  

X 

EP155 

09:12 até 10:52 – Entrada. Benê e Keyla chegam na escola. 

18:43 até 19:53 – Martha conversa com Dóris sobre o seu mestrado 

em Educação pública.  

X 

EP156 

12:35 até 13:50 – Conversa entre Juca e Benê. / 14:40 até 17:53.  

X 

EP157 

03:38 até 07:40 / 16:10 até 18:09 – Dogão confessa para Dóris que 

colocou a bomba/ 23:10 até 24:07 – Saída. K2 fala com Tato sobre as 

roupas que ela estragou do brechó de Keyla.   

X 

EP158 

17:18 até 18:15 / 18:40 até 21:27 – Dóris em sala conversa sobre 

bullying com os alunos.  

X 

EP159 

24:53 até 27:00 – Mãe de K1 pede desculpas por não acreditar na 

versão da filha. 

X0 

EP160 

Cont. 00:00 até 5:17 Dóris conversa com K1 e sua mãe.  

X0 

EP161 

Não tem escola pública ( festa) 

 

EP162 

? até 3:50 - Campanha publicitária – Martha monta projeto para o 

incentivo da escola pública. Não tem escola pública.     

 

EP163 

04:20 até 08:18 – Entrada. / 11:10 até 12:09 – Pátio conversa celular 

Fio, K1 e K2. / 15:08 até 16:19 – Sala de aula.  

X 

EP164  
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Não tem escola 

EP165 

11:23 até 13:45 – rotina ( entrada e saída) Enlace romântico.  

X 

EP166 

Não tem escola pública. 

 

EP167 

13: 16 até 15:39 – Entrada. Dóris conversa com Julinho o excesso do 

uso do celular e suas notas baixais. / 17: 00 até 18:55 – no pátio jogo 

de futebol e Dóris fala sobre Dogão. . / 19:49 até 20:55 – Clipe do Fio 

mandado por Ellen. 

X 

EP168 

14:50 até 17:07 – Martha apresenta seu projeto de ONG 

25:22 até 28:22 – Julinho está viciado em Game, não quer ir pra 

escola.  

 

EP169 

Cont. Julhinho 00: até 03:00 / 12:11 até 13:47 – Dóris comunica que 

a escola Aclimação ficou pronta. / 14:53 até 15:57 – Dogão conversa 

com Dóris, pois quer ficar no Cora. Julinho tenta fugir pra Jogar e 

Juca o surpreende. 

X 

EP170 

Não tem escola pública.  

 

EP171 

05:30 até 07:00 – aula. / 17:11 até 20:14 – Dóris e Josefina 

conversam sobre Douglas (Dogão).  

X 

EP172 

Não tem escola pública. (Aniversário do Tonico) 

 

EP173 

Não tem escola pública. (Aniversário do Tonico) 

 

EP174 

16:02 até 18:04 – Entrada e aula.  

X 

EP175 

04:39 até 06:34 – Katiane escaneia e falsifica seu exame de gravidez.  

X 
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EP176 

Não tem escola pública (acidente Anderson) 

 

EP177 

13:18 até 14:20 – Josefina e Dóris aguardam notícias.  

 

EP178 

18:10 até 19:14 – Entrada. / 24:56 até 25:44 – Saída. Conversa sobre 

gravidez da K2.  

X 

EP179 

15:30 até 16:21 Dóris conversa com Josefina sobre gravidez. / 22:58 

até 23:34 – Entrada. K2 conversa com Tato sobre gravidez.   

 

EP180 

02:53 até 03:53 – Entrada (K2 conversa com tato)./ 4:19 até 08:26 – 

Dóris conversa com K2( Katiane sobre a gravidez) ./ 11:47 até 15:08 

– Dóris conversa com Martha.  

X 

EP181 

18:24 até 20:10 – K2 não é convidada para festa porque está gravida 

e Keyla a defende.  

X 

EP182 

21:09 até 22:26 – Martha e Lica vão até Dóris para fazer a 

transferência de Lica. 

X 

EP183 

Não tem escola pública.  

 

EP184 

01:30 até 03:59 – Benê e Keyla recebem por celular a despedida de 

Lica do Grupo. Saída./ 27:50 até 28:27 – Lica vai pra seu primeiro 

dia no Cora.  

X 

EP185 

Cont. do cap. Anterior 00:00 até 01:30 – Lica vai para seu primeiro 

dia no Cora. / 03:00 até 06:28 – Lica tem sua primeira aula e é 

descriminada por um grupo de alunas.  

X 

EP186 

00:00 até 1:20 Conflito, porque Lica leva uma bolada na aula de Ed. 

Física. / 02:40 até 05:20 – Dóris conversa com Lica e a outra aluna 

sobre a briga.  

X 
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EP187 

22:29 até 24: 20 - / 25:42 até o final – Fala sobre Bolão de garotas.  

X 

EP188 

00: 00 até 02:20 – Alunos conversão sobre o bolão de menina. / 04:33 

até 05:50 – Lica toma uma atitude para acabar com o bolão de 

meninas. / 10:58 até 14:50 – Saída.  

X 

EP189 

Não tem escola pública.  

 

EP190 

04:57 até 06:19 – Entrada / 12:00 até 20:00 - Aula e Dóris leva K2 ao 

hospital.    

X0 

EP191 

Não tem escola pública.  

 

EP192 

14:26 até 18:56 – Falsa gravidez de K2 é revelado e Dóris conversa 

com a menina. / 20:23 até 21:30 – Dóris conversa com K2.  

X 

EP193 

Não tem Escola Pública 

 

EP194 

Não tem Escola Pública 

 

EP195 

Não tem Escola Pública  

 

EP196 

10:10 até 10:50 – Lica e Keyla propõe à Dóris um projeto sobre 

Cinema. / 17:42 até 20:27 – Malu oferece cargo para Dóris na nova 

Escola particular.  

X 

EP197 

15:59 até 18:26 – É feita uma pesquisa de opinião em frente ao Cora.  

Gabriel, irmão de Keyla, sofre violência de Homofobia.  

X 

EP198 

21:46 até 24:43 – Dóris conta as meninas sobre gravidez.  

X 

EP199 X 



 

152 

 

15:55 até 17:30 – Ellen conversa com Dóris sobre projeto de 

programação. / 21: 59 até 23:33 – Cine Cora 

EP200 

12:38 até 15:10 – Cine Cora. / 16:58 até 20:38 – Cine Cora/ 22:10 até 

24:35 – MB vai bêbado para o Cine Cora. / 25:45 até o final – Fake 

News sobre o índice de aprovação no Enem pela escola pública.  

X 

EP201 

05:25 até 07:32 – Rotina escolar Entrada e saída. / 17:29 até 20:13 – 

Aplicação da prova do ENEM.   

X 

EP202 

Não tem Escola 

 

EP203 

10:16 até 11:13 – Martha vai à escola para falar com Dóris sobre 

Fake News. / 18:36 até 19:27 – Ellen e Jota dão entrevista para TV 

sobre o projeto de programação.  

X 

EP204 

09:08 até 11: 18 – Entrada e conversa da Dóris com Josefina sobre a 

possibilidade dos alunos não rematricularem , pois foram para a nova 

escola particular./ 11:44 até 12:41 – saída.    

X 

EP205 

02:13 até 09:13 Caso de Escola The best e Feira Cultural. / 20:22 até 

22:29 – Dóris junto com Martha fazem reunião de pais para falar das 

Fake News.  

X0 

EP206 

09:01 até 11:43 – Entrada. / 13:40 até 15:44 – Benê e Guto vão fazer 

prova Específica em Campinas. / 

X 

EP207  

Não tem escola. Benê fala para o pai a sua especificidade.  

 

EP208 

16:47 até 17:27 – Entrada./ Dogão(Douglas) grava seu depoimento 

sobre o tempo que esteve no colégio Cora. / 18:00 até 19:05 – 

Entrada e comentário de K1 e K2 sobre Fake News./ 21:11 até ?? 

X 

EP209 X 
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10: 45 até 12:00 – Na sala de Dóris, Martha comunica que Ellen 

ganhou um bolsa pro MIT. / 21:20 até 21:42 – Mais uma Fake News. 

Essa envolve a Ellen.  

EP210 

01:13 até 01:40 - / 11:51 até 13: 31 – Dóris e Ellen conversam sobre 

fake News. / 20:53 até 22:47 – Cont. caso Fake News. 23:27 até 

23:41 – Campanha da ONG de Martha e Luís: Todo mundo é público 

da Escola Pública.  

X 

EP211 

00:00 até 8:59 – Feira cultural. / 11:48 até 14:38 – cont. feira cultural. 

/ 15:52 até 27:36 –   

X0 

EP212 

00:00 até 02:46 - / 07:02 até 07:36 – Vídeo da Fake News sobre o 

colégio Cora. /10:36 até 11:45 - / 12:00 até 14:16 – Mutirão das 3 

escolas para reorganizar a feira cultural e limpar a escola.   

X 

EP213 

Último capítulo trabalhos da Feira Cultural são incendiados  

X 

 

Anexo B [Pesquisa de opinião - Falas Leitor real / destinatário] 

Pesquisa de opinião - Falas Leitor real / destinatário (Malhação Viva a Diferença) 

Pergunta feita: Por que você se identifica mais com esta escola? 

1 Por que retrata muitos dos estereótipos é problemas da educação brasileira 

2 Porque eu estudei em escola pública 

3 Por ser pública e os alunos terem problemas como os que enfrentei. 

4 Por ser uma escola aonde o debate é incentivado e por mostrar alunos mais próximo da 

realidade brasileira. 

5 Ela se parece mais (sobretudo no que se refere a estrutura) com a escola em que estudei 

por mais tempo em minha vida, que também era estadual. 

6 Por também ter estudado em escola pública e ver algumas pautas apresentadas que já 

vivenciei na época da escola.  

7 Me identifico com o perfil dos estudantes e sua história de vida, parecida com a minha 

em certos aspectos. 

8 É a minha realidade profissional. 
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9 Pois estudei em escolas públicas. 

10 Eu estudei em colégio público e faculdade pública longos anos da minha vida. E me 

identifico pois na escola pública tanto da trama quanto na que eu estudei, por 

exemplo,tinhamos alunos mais problemáticos, tinhamos alunos representantes de 

"minorias" (que são em prática, a maioria), alunos muito inteligentes que dificilmente 

terão um "lugar ao sol" por conta de uma sociedade doente. A não ser que estes sejam 

ajudados de forma positiva por seus professores ou diretores, como acontecia na minha 

escola e como acontece na novela.   

11 Por conta da maneira acolhedora como a diretora Dóris e alguns alunos tratam uns aos 

outros  

12 Por ser a realidade mais próxima  

13 porque é semelhante a que estudei 

14 Por que é uma escola em que os personagens se sentem representados, fazem parte de 

um todo. É o que todas as escolas devem proporcionar e a escola pública na novela o faz 

muito bem. 

15 Porque estudei minha vida inteira em escola publica 

16 Apesar de não ter estudado em escola pública, meu ensino não era tão tradicional e 

fechado como o representado pelo padrão escola Grupo. 

17 Pela forma de ensino  

18 É uma escola modelo 

19 A escola Cora apesar de não ter grandes recursos como escolas particulares, consegue 

manter uma certa qualidade de ensino e é exatamente isso que eu tenho passado na escola 

pública em que eu estudo. 

20 Assisti cerca de 2 episódios apenas, mas na escola pública percebi diversidade, 

professores interagindo positivamente com os alunos. Enquanto a outra detinha um 

estereótipo de serviço (falas e figurino), distante da realidade. 

21 por que e igual a minha 

22 Porque basea-se mas na minha realidade, ensino menos avançado, estrutura da escola 

escassa, até o que aconteceu da junção daquela outra escola com o 'Cora', aconteceu na 

minha escola. 

23 Diversidade étnica. 

24 Sempre estudei em escolas públicas e está muito bem representada 

25 Porque se parece com a realidade que eu vivi 
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26 Dificuldades diárias 

27 Era o cotidiano do bairro que eu vivia, porque estudei em escola particular que ficava 

longe do bairro onde eu morava e onde eu não tinha o mesmo poder aquisitivo que os 

colegas. Também vejo ali muito do que vivemos na universidade pública (onde estudei 

posteriormente). 

28 Pelo que já assisti, os alunos desta escola pública aparentam ser mais livres e a direção 

mais comprometida.  

29 Por ter estudado a maior parte da vida em escolas públicas, por ser diretora em uma 

escola pública e acreditar no empenho dos profissionais apesar das dificuldades. 

Acredito que a grande parceria escola -alunos- comunidade e responsáveis é a resposta 

por uma escola de qualidade.  

 

Anexo C [Exemplo da polaridade em um diálogo] 

Polaridade em um diálogo - Capítulo exibido no dia 31/05 

  

Capítulo exibido no dia 31/05 Min. 3:43 – 

Cena na Biblioteca Escola Estadual Cora 

Coralina 

Min 4:37 – Cena na sala do diretor (Edgar) 

do Colégio Grupo  

Dóris – Biblioteca lotada hein Ellen? 

Poderosa você. 

Ellen – Um dia você diz que eu sou 

perigosa, no outro eu virei poderosa. 

Decidi, Dóris: o que que eu sou?  

Dóris – Você é uma boa menina, mas 

estava usando seus conhecimentos de 

forma equivocada. Eu vim aqui para dizer 

que eu falei com Boris, meu marido. Eu 

falei que você criou um catálogo on-line 

dos nossos livros ele quer vir aqui ter 

inspiração para fazer a mesma coisa na 

biblioteca de onde ele trabalha. 

Edgar – Eu não sabia que essa confusão 

toda ia acabar com a amizade entre as 

meninas. 

Boris – Eu posso justamente convencer as 

duas a se unir contra você.  

Edgar – (Riso irônico) Se você quiser 

perder seu emprego. 

---- Toca o telefone de Boris ---- 

Boris – Ah! É a Doris. Eu combinei de 

passar na escola dela para ver o trabalho 

que os alunos estão fazendo na biblioteca.  
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Ellen – Jura?!  

Dóris – Juro. Viramos referência, Ellen. 

Logo nós com tão pouca verba.  

Edgar – (Risos) E escola pública tem lá 

biblioteca, Boris? (ele se levanta) 

Boris – Você está por fora. (ele se levanta 

também). 


