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RESUMO

O objetivo  do  presente  trabalho é  abordar  como acontece  a  representação do  cyberbullying na 
novela Malhação.  Serão abordados dois temas principais:  o  bullying e as novelas. O  bullying é 
caracterizado por todas as atitudes agressivas, intencionais e repetidas que ocorrem sem motivação 
evidente, sendo executadas dentro de uma relação desigual de poder, sendo assim importante o seu 
estudo acadêmico. Serão apresentadas aqui as novelas, um breve histórico, o merchandising e o 
papel social das novelas, além dos tipos de bullying, os agressores, os agredidos e as vítimas dessas 
ações. Maior ênfase será dada no cyberbullying e como ele é tratado na temporada 2012/2013 de 
Malhação. A metodologia empregada é a transmetodologia, que utiliza várias metodologias juntas 
para sistematizar, compreender e resolver problemas específicos. Assim, serão utilizados a Pesquisa 
bibliográfica, Análise de conteúdo e Estudo de caso. Ao final, pode-se concluir que o cyberbullying 
não foi aprofundado na novela, sendo apresentado superficialmente pela Malhação. 

Palavras chaves:  Bullying. Cyberbullying. Malhação. Telenovela. 



ABSTRACT

The  purpose  of  this  paper  is  to  present  how the  cyberbullying  is  portraited  in  the  soap opera 
Malhação.  Two main  themes  are  going  to  be  handled:  the  bullying  and  the  soap  operas.  The 
bullying is caracterized by all the agressive attitudes, intencional and repeated that occur without 
clear motivation,  being executed in  an uneven relationship of power,  and so it  is  important its 
academic study. The biger emphasis will be given to  cyberbullying and how he is treated in the 
season 2012/2013 of Malhação. The methodology applied is a transmethodology that uses many 
methodologys togheter to systemize,  comprehend and solve specific problems. Thus be used to 
bibliographic search, content analysis and case study. At the end, it is possible to conclude that the 
cyberbullying was not deeply discussed in the soap opera, being presented shallowly by Malhação.

Keywords: Bullying. Cyberbullying. Malhação. Soap opera.
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INTRODUÇÃO

Novela é diversão, mas pode muito bem cumprir uma função social, colocando 

questões  em discussão  e  convidando ao  debate.  A partir  dos  anos  1990,  segundo Xavier 

(2007), os temas de interesse social entraram pra valer nas tramas das teledramaturgias no 

país. Hoje é muito comum abordar esses assuntos nas novelas.

Devido à grande audiência da televisão,  essa função social tem alcance maior, 

como adverte Jesús Martín-Barbero (1997): a novela tornou-se não só elemento-chave no 

desenvolvimento  industrial  da  televisão  brasileira  e  latino-americana,  como  também  o 

programa mais legítimo nas preferências populares. E, a partir dos anos 1970, ao lado do 

telejornal, adquiriu o status definitivo de programa de maior audiência e de sucesso com o 

público.

Dentre os temas de interesse social abordados nas novelas, o  bullying, segundo 

Lopes Neto (2005), é caracterizado por todas as atitudes agressivas, intencionais e repetidas, 

que ocorrem sem motivação evidente, adotadas por um ou mais estudantes contra outro(s), 

causando dor e angústia, sendo executadas dentro de uma relação desigual de poder.  Ele é, 

atualmente,  mostrado  recorrentemente nos  meios  de comunicação.  Isso ocorre a  partir  de 

inúmeros acontecimentos que ganharam espaço na mídia e nas redes sociais. O  bullying é 

apresentado  principalmente  em programas  noticiosos,  mas  também são  apresentados  nos 

programas  de  entretenimento.  Em  programas  humorísticos  que  humilham  pessoas, 

perseguindo-as  com  críticas  e  deboches,  e  nos  vídeos  em  que  indivíduos  aparecem  em 

situações constrangedoras.

Por outro lado, o bullying e o cyberbullying não são conhecidos pela sociedade de 

uma forma mais completa, com as características e peculiaridades desses atos de violência, 

por  isso  esse  trabalho  preocupa-se  como  eles  estão  sendo  tratados em  uma  novela  de 

repercussão nacional. Qual será o papel da telenovela em apresentar temas delicados? Ela 

cumpre o papel de informar à população esses temas? Essas são algumas inquietações que 

permeiam este trabalho.

A opção  por  estudar  a  novela  Malhação  foi  devido  ao  fato  da  telenovela  ser 

direcionada  aos  jovens,  e  durante  seus  18  anos  no  ar,  tratar  de  temas  que  perpassam a 

realidade desses jovens. A Malhação é ainda uma das primeiras novelas a tratar do bullying e 
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cyberbullying, com estas nomenclaturas e atribuições que vêm junto a elas.

A  pergunta  principal  deste  trabalho  é:  Como  acontece  a  problematização  do 

cyberbullying na novela Malhação? Junto com ela vêm as perguntas secundárias:

• Quais são as diretrizes da mídia televisiva ao tratar de temas delicados?

• Quais  são  os  rótulos  criados  pelos  meios  de  comunicação  através  da  novela  Malhação 

temporada  2012/2013  para  os  agressores,  os  agredidos  e  os  espectadores  de  bullying  e 

cyberbullying?   

O objetivo deste trabalho é descobrir qual o papel da teledramaturgia, através do estudo 

de  caso  da  novela  Malhação,  ao  problematizar  o  cyberbullying aos  seus  telespectadores, 

esclarecendo assim como esse assunto delicado e polêmico é exposto pela novela. 

É necessário descobrir,  também, quais são os rótulos criados pela novela, através de 

suas caracterizações, ajudando na problematização do tema.

Outro  objetivo  secundário  é  mostrar  qual  o  papel  da  mídia  no  esclarecimento  do 

cyberbullying, expondo se a novela conseguiu tratar deste tema relevante para a sociedade em sua 

totalidade.

Para  alcançar  esse  fim,  a  metodologia  empregada  é  uma  transmetodologia,  pois, 

segundo o comunicólogo Alberto  Efendy Maldonado (2008), serão utilizadas várias metodologias 

juntas para sistematizar, compreender e resolver problemas específicos.

Foi  feita  uma  análise  de  documento,  que,  para  os  escritores  Sá-Silva,  Almeida  e 

Guindani (2009), é fonte de pesquisa e pode ser tanto escrito como não escrito, tais como filmes, 

vídeos, slides, fotografias ou pôsteres. Então, como fonte deste estudo, serão analisados 34 vídeos 

da novela Malhação, temporada 2012/2013, que teve início no dia 13 de agosto de 2012 e terminou 

no dia 5 de julho de 2013, mais especificamente até o dia 19 de fevereiro de 2013.

O trabalho está assim organizado. No Capítulo 1, será feita uma breve retomada  da 

história  da  telenovela  brasileira.  Este  capítulo  tem  como  objetivo  discutir  a  importância  da 

telenovela brasileira, mostrando sua influência, sua audiência e seu papel social.

A discussão  começa  com  a  definição  da  telenovela  brasileira,  tratando  sobre  seu 

surgimento e suas inovações. Em seguida é mostrado um histórico das telenovelas brasileiras. Serão 

expostos ainda os frutos das telenovelas como a audiência e o  merchandising,  isto é,  venda de 

produtos  através  de  sua  veiculação  nas  novelas  e  o  merchandising social,  o  papel  social  da 

telenovela.

No Capítulo 2, será a vez de delinear o bullying e o cyberbullying. Nesse sentido, serão 
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tratados os atos de violência da sociedade moderna, que devem ser tratados com cuidado, devido a 

sua complexidade. Esses atos estão em crescente expansão em escolas e colégios mundo afora, 

havendo até casos de crimes motivados por estes atos.

A discussão começa com a definição do termo bullying, diferenciando de brigas normais 

da idade. Em seguida serão mostrados os tipos de bullying e cyberbullying. Será apresentado ainda, 

com uma maior profundidade, o  cyberbullying e suas peculiaridades, com alguns exemplos reais. 

Por fim será exposto como a justiça brasileira trata os casos e como a lei e projetos de lei tentam 

abarcar esses temas.

Já no terceiro capítulo, serão expostos o objeto de estudo, a metodologia, a descrição da 

análise  e  as  considerações  sobre o assunto.  Com isso,  será  exposta  primeiro a  metodologia de 

pesquisa utilizada para analisar o objeto, através da observação sobre os vídeos da novela e textos 

sobre  o  tema,  sobretudo,  mostrando  quais  foram os  métodos  utilizados  na  análise.  Um breve 

histórico da novela malhação será exposto. Após isso, serão exemplificados alguns temas abordados 

pela trama da telenovela e também serão exibidos dados sobre sua audiência.

A  temporada  que  foi  estudada  nesta  monografia  será  abordada  em  uma  seção, 

mostrando, em especial como o bullying e cyberbullying foram tratados na trama, trazendo cenas e 

diálogos  para  exemplificar  como  o  texto  foi  mostrado  pela  novela.  Para  finalizar  serão  feitas 

observações de como o tema foi abordado pela novela, levando em conta, para análise, as definições 

já expostas neste trabalho, fazendo a comparação e uma análise crítica de como um tema delicado é 

tratado em Malhação.

Por  fim,  seguem as  conclusões  deste  trabalho,  quais  as  descobertas  feitas durante a 

análise, mostrando como a novela malhação retratou o bullying e cyberbullying.
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CAPÍTULO 1 - TELENOVELAS

A telenovela é um gênero televisivo, que no Brasil virou um fenômeno complexo, com 

alta audiência do público do país e do mundo, tornando-se hoje um dos mais importantes produtos 

culturais do País, sendo exportada para diferentes culturas ao redor do mundo. Segundo Silvio de 

Abreu (2007), entre os dez programas mais assistidos estão as três principais novelas, provando o 

grau de influência do gênero no Brasil.

A discussão  começa  com  a  definição  da  telenovela  brasileira,  tratando  sobre  seu 

surgimento  e  suas  inovações.  Em seguida  é  mostrado um histórico  das  telenovelas  brasileiras, 

citando grandes sucessos e novelas que marcaram a forma de realizar esse gênero no país. Serão 

expostos ainda os frutos das telenovelas como a audiência e o  merchandising,  isto é, venda de 

produtos através de sua vinculação nas novelas.

Em  seguida  são  mostrados  alguns  exemplos  de  merchandising social  em  diversos 

momentos da história das telenovelas brasileiras.

  

1.1 A telenovela

A telenovela é uma incógnita em sua definição. Segundo o jornalista carioca Ismael 

Fernandes  (1997),  não  há  ainda  como  classificar  corretamente  o  que  vem  a  ser  esse  gênero 

fantasioso  e  de  grande  popularidade  entre  os  brasileiros.  O  escritor  de  teledramaturgia  Walter 

George Durst (1997), acrescenta que se trata de um fenômeno realmente complexo, ligado a cultura 

brasileira, com “todos os jargões de latinidade e de subdesenvolvimento” (FERNANDES, 1997, p. 

19), que prosperou e se consolidou em plena era do que o autor chama de obscurantismo artístico, 

fruto dos vinte anos de recessão, durante a ditadura militar.

Ao  buscar  a  definição  de  novela  encontraremos,  conforme  Fernandes  (1997),  uma 

distância  considerável  entre  a  plena  compreensão  da  palavra  em  si  e  a  própria  estrutura  da 

telenovela brasileira. Existe um conceito que diz que o vocábulo deriva da forma latina  novellus, 

adjetivo  diminutivo  de  novus.  Assim  surge  novella,  que  originalmente  significa  “novidade”. 

Segundo a autora de telenovela Janete  Clair  (2002),  “novela,  o próprio nome já se define:  um 

novelo  que  vai  se  desenrolando  aos  poucos”.  Porém,  essas  respostas  são,  segundo  Fernandes 

(1997), simples demais para definir um fenômeno tão complexo.

A doutora em Letras Samira Youssef Campedelli (1987) complementa que a palavra 

novela  possui  uma semântica  curiosa:  em vários  idiomas,  significa  “história  curta”,  como  por 

exemplo, no inglês (short story), o espanhol (novela corta) e mesmo no português, algo entre o 
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romance  e  o  conto,  não  tão  longa  quanto  o  romance  nem tão  curta  como  o  conto,  histórias 

usualmente ordenadas e completas, de fatos fictícios verossímeis.

Para Fernandes (1997), na prática a telenovela é uma arte brasileira, popular, como o 

samba e o carnaval. Capaz de, num curto espaço de tempo, arrebatar toda uma população que, na 

sua grande maioria, se mantém distante dos centros artísticos. E, ao longo desses anos a população 

se  acostumou  a  assistir  pela  televisão  de  segunda  a  sábado,  a  essas  histórias  parceladas  que 

permanecem  meses  num  determinado  horário,  criando  o  que  autor  chama  de  teledramaturgia 

horizontal.

De acordo com o doutor em Teledramaturgia pela USP Mauro Alencar (2002):

A telenovela é uma peça dramática que pode surgir da adaptação de um livro ou mesmo ser 
inspirada em uma história do cotidiano, mas nunca se confundirá com eles. Porque, antes 
de tudo, a telenovela é uma forma de arte popular, não é cinema, teatro ou qualquer produto 
de outro meio de difusão. Essa é a visão de Rose Calza em O que é telenovela. Ainda que 
tenha  migrado  do  rádio  para  a  televisão,  poderoso  meio  difusor  de  comunicação  e  de 
penetração em massa, a novela nacional não se limitou a utilizar a linguagem embutida no 
veículo que passou a ser  seu suporte,  nem se satisfaz com fórmula fácil  do dramalhão 
radiofônico revisado, que barateia a produção. Telenovela é coisa séria. Um produto de 
aceitação absoluta em todo continente americano.
No Brasil, tornou-se um procedimento audiovisual diferenciado que resulta em um produto 
de acabamento esmerado, cuidadosamente detalhado em todo o processo e enriquecido por 
recursos técnicos sofisticados, incluídos os equipamentos de última geração e, entre muitos 
requintes, por exemplo, uma iluminação mais elaborada. (ALENCAR, 2002. p. 69).

Segundo o autor  de telenovelas brasileiras Silvio de Abreu (2007),  a telenovela é  o 

maior fenômeno popular e cultural brasileiro dos últimos 50 anos. Desde 1964 mantêm cativas em 

frente à televisão milhares de famílias que discutem enredo e conceitos, opinam sobre personagens, 

criticam, elogiam, amam e detestam o número imenso de histórias que já foram produzidas.

Para Orlando Santos (2002), presidente do Conselho Regional do Senac Rio, na época 

da publicação, tratando do momento político, servindo de referência para a moda e como objeto de 

análise social, a telenovela brasileira é hoje um dos mais importantes produtos culturais do País, 

sendo exportada para diferentes culturas ao redor do mundo.  Há muitas décadas,  o Brasil  cria, 

produz e exporta o gênero televisivo que, além de ser um exemplo de qualidade da nossa produção 

audiovisual, tornou-se uma significante fonte geradora de trabalho e uma eficiente ferramenta de 

transformação social.

Conforme Orlando  Santos  (2002),  o universo  da  telenovela  é  extremamente 

democrático. Envolve diretamente centenas de profissionais de diferentes áreas e com todos os tipos 

de formação. Escritores, roteiristas, pesquisadores, diretores de TV, produtores de arte, figurinistas, 

cenógrafos,  iluminadores,  produtores,  atores,  sonoplastas  e  técnicos  das  mais  diversas 
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especialidades são os responsáveis pela realização de uma das nossas mais populares formas de 

entretenimento atuais.

De  acordo  com  o  autor  de  telenovela  brasileira  Lauro  César  Muniz  (2000),  em 

depoimento à série TV Anos 50, exibida pela Globo em 2000, a telenovela é o espelho mágico dos 

brasileiros: às vezes, ela acaricia; às vezes, aliena; muitas vezes, é contundente, agride.

Para  Fernandes  (1997)  não  é  necessário  assistir  a  todas  as  novelas  brasileiras  para 

conhecê-las por inteiro. Existe um roteiro base para essas histórias: uma grande história de amor no 

centro, rodeada por conflitos familiares; um mistério ou um segredo que o público desconhece e os 

personagens não, ou vice-versa; o passado influenciando decisivamente no presente; os sonhos e a 

ascensão de uns, e a decadência e a tristeza de outros; o choque de classes, resumido na sofrida 

mistura de pobres e ricos. Um sucesso depende de o autor saber trabalhar essas fórmulas básicas. O 

objetivo é claro: atingir o grande público, rapidamente.

Alencar (2002) acrescenta que as tramas paralelas enriquecem o enredo e, então,  os 

coadjuvantes passam a ser também importantes na história. Nada de problemas psicológicos graves, 

nada de angústias existenciais, apenas uma história leve, feita de equívocos, desencontros, amores 

não correspondidos, entre heróis e alguns vilões. Uma fórmula folhetinesca1 tradicional carregada 

de fortes traços moralistas.

De acordo com Jesús Martín-Barbero (1997), a telenovela tornou-se não só elemento-

chave no desenvolvimento industrial  da televisão brasileira e latino-americana,  como também o 

programa mais legítimo nas preferências populares. E, a partir dos anos 1970, ao lado do telejornal,  

adquiriu o status definitivo de programa de maior audiência e de sucesso com o público.

Segundo Silvio de Abreu (2007), apesar da sempre decantada decadência do gênero, 

invariavelmente, entre os dez programas mais assistidos estão as três principais novelas, e quando 

uma emissora quer chamar para si o interesse do povo e alcançar um acréscimo na audiência, é na 

novela que ele se apoia.

Com isso, a próxima seção vai apresentar um breve histórico da telenovela brasileira, 

apresentando o seu surgimento no país,  suas origens,  seus progressos  e  seus  grandes sucessos. 

Assim, mostrará os passos da novela para fazer deste gênero uma verdadeira paixão nacional.

1 Segundo Campelli (1987), o folhetim é uma longa história contada em parcelas, seguindo vários trançamentos 
dramásticos, que são apresentados aos poucos. O vocábulo vem do termo francês feuilleton e designava uma secção 
específica dos jornais franceses da década de 1830 – o rodapé -, introduzida pelo jornalista Émile de Girardin, que 
aproveitou o gosto do público pelo romance como chamariz para vendas maiores. A peculiaridade do folhetim 
residia na exploração de histórias repletas de peripécias, com um sem-número de personagens, às voltas com temas 
que iam desde a orfandade, casamentos desfeitos por tramas diabólicas, raptos, até vingança altamente elaboradas, 
testamentos perdidos e recuperados, falsas identidades etc. O mais famoso folhetim, e mais aproveitado 
posteriormente pelo cinema e pela televisão, foi O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas.  
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1.2 Histórico

Pesquisar sobre as novelas no Brasil, para o Analista de sistemas Nilson Xavier (2007), 

não é tarefa fácil, pois muitas vezes as informações são incertas, distorcidas, equivocadas. Segundo 

ele, outras fontes, como livros e revistas, podem ajudar, assim como também podem atrapalhar, 

trazendo dados conflitantes de uma fonte para outra. A memória pode definir a veracidade de uma 

informação, mas também pode nos trair. Assim, a partir de dados de diversos autores será feito a 

seguir um breve desbravamento dentro da história da teledramaturgia no Brasil.

Na década de 1930, segundo Alencar (2002), as fábricas de sabonete norte-americanas 

descobriram a melhor maneira de prender a atenção dos ouvintes:  a novela.  Nasce nos Estados 

Unidos a primeira radionovela, Painted Dreams de Irna Phillips, protagonizada pela própria autora. 

Como a origem veio das fábricas de sabonetes, surgiu nos Estados Unidos o rótulo soap opera, ou 

seja, “ópera de sabão”.

Mas a origem da novela brasileira está em Cuba, onde as fábricas de sabonete logo 

adotaram o novo sistema.  Entretanto naquele país a tradição era o folhetim,  a  arte  de se fazer 

esperar,  desejar,  e  não  a  novela  americana  (sem  fim).  A Gessy-Lever  e  a  Colgate-Palmolive 

passaram a produzir novelas em Cuba e, posteriormente, para todo o continente americano.  

Isso  vai  atingir  o  Brasil,  pois,  segundo o  mesmo autor,  o  país  já  era  um leitor  de 

folhetins desde os tempos de Joaquim Manoel de Macêdo e José de Alencar. A verdade é que não se 

podia prever, então, o quanto um novo veículo de comunicação, a TV, se adaptaria à estrutura do 

folhetim, a ponto de gerar o maior fenômeno de produção e consumo cultural de massa do país.

Com  o  advento  da  comunicação  de  massa,  o  rádio,  e  o  posterior  surgimento  da 

televisão,  o melodrama2 assume uma nova forma: a telenovela. Conforme a psicóloga Cristiane 

Valéria  da  Silva  (2005),  esta  nova  forma  repete  a  estrutura  melodramática,  atualizando 

eventualmente alguns dos pontos abordados. A estrutura melodramática acrescenta na telenovela o 

formato capitular do romance de folhetim, que amplia o suspense narrativo e,  deste também, a 

diversificação dos núcleos de ação. A divisão arquetípica dos personagens como no melodrama 

também está presente na telenovela. A maior diferenciação entre os gêneros em discussão encontra-

se na forma como a telenovela chega a seu espectador.

2 A doutora Anna Maria Balogh (2002) faz uma definição de melodrama, partindo de pensamento de David 
Thornburn (1987) que traça uma breve diacronia do termo, melodrama, lembrando que melo em grego significa 
música. Ele observa que o termo foi derivando para melodrama, que designava um texto dramático acompanhado de 
música. Depois, passou a designar uma forma teatral específica do teatro inglês, mas hoje tem uma conotação 
pejorativa, “designando um drama sentimental, artificialmente tramado que sacrifica a caracterização em benefício 
do incidente extravagante, faz apelos ao sensorial ou às emoções da audiência. Em geral, termina de forma feliz, ou 
ao menos moralmente reconfortante” (BALOGH, 2002 apud NEWCOMB, 1987. p. 628).
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Ao receber a imagem dentro de sua casa, o telespectador não se dá conta disso: ele crê no  
“real” da cena, porque a televisão simula um contato íntimo, direto e pessoal. Cabe a ela, 
por excelência, a função fática, na terminologia do linguista Roman Jakobson. É o “alcance 
da cena”, é a familiaridade que se estabelece com o telespectador. (CAMPEDELLI, 1987, 
p.17)

Segundo Xavier (2007), as telenovelas existem desde que a televisão foi inaugurada no 

Brasil.  No  começo,  eram histórias  fracionadas,  em duas  ou  três  apresentações  por  semana.  O 

primeiro registro que se tem de um história contada na televisão brasileira, de acordo com Alencar 

(2002), foi a de um denso drama policial, A Vida por Um Fio, adaptada do filme americano Sorry,  

Wrong Number por Cassiano Gabus Mendes, com Lia de Alencar, em 27 de novembro de 1950, 

praticamente  dois  meses  depois  da  inauguração da  pioneira  TV Tupi  de  São Paulo,  em 18 de 

setembro daquele ano.

Durante as décadas de 1950 e 1960, eram exibidos os teleteatros: textos teatrais ou da 

literatura mundial adaptados para a TV. Durante cerca de uma hora e meia eram apresentados ao 

vivo. A partir de 1952, Walter George Durst e Dionísio Azevedo comandam a TV de Vanguarda. E 

em 1957, sob direção de Geraldo Vietri, tem início o programa TV de Comédia.

Porém, em 21 de dezembro de 1951, Walter Forster escreve, dirige e, ao lado de Vida 

Alves, protagoniza, na TV Tupi, a primeira novela 100% brasileira: Sua Vida me Pertence, ilustrada 

na Figura 13, com imagens de cenas da novela. Exibida em 15 capítulos, a novela era transmitida 

duas vezes por semana (terças e quintas-feiras, às 20 horas). Nessa produção, ocorre o primeiro 

beijo na televisão brasileira.

3 PERTENCE, Sua Vida me. Altura: 257 pixels. Largura: 555 pixels. 30 Kb. Formato JPG. Disponível em: 
<http://www.temmais.com/depontaaponta/interna_detalhe.aspx?editoria_id=6350&menu_id=27>. Acesso em: 28 de 
junho de 2013.

Figura 1: Cenas da novela Sua vida me pertence. 

http://www.temmais.com/depontaaponta/interna_detalhe.aspx?editoria_id=6350&menu_id=27
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Edson  Leite,  locutor  esportivo  e  superintendente  da  TV  Excelsior,  importou  da 

Argentina a ideia de telenovela diária. Depois de mais de uma década de histórias sendo contadas 

duas ou três vezes por semana, as telenovelas passaram a ser diárias. Desse modo, garantiriam aos 

anunciantes  a  audiência  diária,  inicialmente  constituída  por  mulheres,  para  fazer  com que seus 

maridos comprassem os produtos divulgados.

A primeira telenovela diária foi ao ar em 1963:  2-5499 ocupado, apresentada pela TV 

Excelsior, segundo Xavier (2007). Naquele tempo, a telenovela não era uma mania nacional e a 

Excelsior entendeu que para manter o público cativo era necessário segurá-lo todos os dias na frente 

da TV, num determinado horário.

Quando  2-5499 ocupado estreou em julho de 1963, era exibida apenas às segundas, 

quartas e sextas-feiras. Somente a partir de setembro passou a ser transmitida diariamente. Isso só 

para São Paulo, pois naquela época não havia as redes de televisão que transmitiam via satélite 

cobrindo o território nacional. Fitas de videoteipe com os capítulos eram enviadas às outras capitais, 

depois de exibidos na capital paulista. Segundo Fernandes (1997), o que os homens de tevê não 

sabiam – nem o idealizador, já falecido, Edson Leite – é que estavam lançando a maior produção de 

arte popular da nossa televisão e o grande fenômeno de massa depois do futebol.

A novela  Ambição (Excelsior, 1964), segundo Xavier (2007), foi uma das primeiras a 

usar um ambiente real para uma gravação. O próprio público participou do último capítulo, na cena 

do casamento dos protagonistas, vividos por Tarcísio Meira e Lolita Rodrigues, gravada na Igreja da 

Consolação, em São Paulo. Segundo Campedelli (1987), a “era da telenovela” tem início em 1964, 

com O direito de nascer, originalmente uma novela de rádio, do cubano Felix Caignet. Adaptada 

para o vídeo por Teixeira Filho e Telma de Oliveira, o texto teve expressiva audiência na TV Tupi;

O primeiro grande sucesso foi em 1964, com uma história também argentina,  A Moça 

que Veio de Longe, de Abel Santa Cruz, com Rosamaria Murtinho, a empregada doméstica, e Hélio 

Souto, o filho do patrão, consagrando o fértil filão dos melosos casais românticos sem medo de 

serem felizes. Uma adaptação quase livre do original, porque, a certa altura, os  scripts argentinos 

acabaram sendo abandonados e a história enveredou por um caminho diferente.

Na segunda metade dos anos 1960, segundo Fernandes (1997),  ocorreu uma grande 

produção de teledramaturgias na televisão brasileira. Tupi, Excelsior, Record e Globo entraram no 

páreo para valer.

A TV Tupi manteve três novelas no ar, chegando a quatro. A Rede Globo, com produção 
predominantemente carioca, concorreu em três horários. Na TV Excelsior, quatro histórias 
eram contadas diariamente. E a TV Record, mesmo bem sucedida nos musicais, acabou 
cedendo às exigências do público. (FERNANDES, 1997. p. 65)
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Este foi o momento máximo das  soap operas, segundo o escritor, com as telenovelas 

financiadas  por  patrocinadores.  De  acordo  com  Xavier  (2007),  “as  primeiras  novelas  eram 

produzidas  pelos  próprios  patrocinadores,  que  compravam horário  nas  emissoras  de  tevê  para 

apresentar suas produções.” (XAVIER, 2007, p. 96). Pouco a pouco, conforme Alencar (2002), a 

televisão passaria a receber uma porcentagem cada vez maior de verbas publicitárias, até tornar-se o 

principal veículo dos anunciantes nacionais.

Em 1967, a recém-inaugurada TV Bandeirantes inovou na duração dos capítulos, que 

passaram a ter 45 minutos, começando com uma adaptação de Walter Negrão pra Os Miseráveis, de 

Victor Hugo. Nem o incêndio nos estúdios do Morumbi, em São Paulo, em 1969, impediu que fosse 

exibida a novela  Era Preciso Voltar, de Sylvan Paezzo, com Edgard Franco e Irina Greco. Desde 

essa época,  a  programação da  TV Bandeirantes  é  irregular  para  a  teledramaturgia.  A produção 

seguinte foi ao ar somente em 1979: Cara a Cara, de Vicente Sesso.

Assim, conforme Alencar (2002), na década de 1960, a realidade brasileira ainda não 

figurava nas histórias, que eram absurdas, bizarras e inverossímeis. O mundo televisivo era povoado 

de histórias exóticas, personagens bons e maus, com maniqueísmo sempre presente.

Fernandes (1997) ainda relata que as  soap operas vendiam ilusões e esperanças em 

arrebatados dramalhões. E não havia qualquer comprometimento com nossa realidade e até mesmo 

com nosso jeito de falar. Por exemplo, a “mocinha” jamais diria “Eu te amo!” simplesmente. A 

declaração saía mais ou menos assim: “Eu te amo no fundo de minha alma!”. Ou mesmo: “Eu o 

amo com todas as forças do meu coração”.

Segundo Xavier (2007), a teledramaturgia brasileira se divide em duas fases: antes e 

depois  de  Beto  Rockfeller (Tupi,  1968/1969).  A ideia  nasceu  de  Cassiano  Gabus  Mendes  de 

modernizar a panorama da telenovela brasileira. O personagem de Beto Rockefeller foi vivido pelo 

ator Luiz Gustavo, como é visto na figura 24. Os diálogos da novela eram coloquiais, bem próximos 

do dia a dia, com gírias, inclusive, o que na época ainda era novidade. A novela incorporou em sua 

trama  os  fatos  do  cotidiano  noticiados  nos  jornais  da  época.  Os  personagens  comentavam as 

notícias, as fofocas, o que dava um realismo extra à história de ficção.

4 BETO. Altura: 371 pixels. Largura: 250 pixels. 20 Kb. Formato JPG. Disponível em: 
<http://oglobo.globo.com/blogs/nostalgia/posts/2009/09/06/40-anos-de-beto-rockfeller-220679.asp >. Acesso em: 28 
de junho de 2013.

http://oglobo.globo.com/blogs/nostalgia/posts/2009/09/06/40-anos-de-beto-rockfeller-220679.asp
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Segundo Fernandes (1997), Beto Rockfeller foi uma “rajada de ar novo” na televisão. 

Beto  abandonava  a  linha  de  atitudes  dramáticas  e  artificiais  que  acompanhava  o  gênero  havia 

chegado ao gosto dos brasileiros. Mesmo as improvisações dentro da falta de organização da época 

servem de modelo até hoje.

A renovação da telenovela foi explosiva e rápida. No final dos anos 60, o gênero já 

estava solidamente implantado, graças às inúmeras produções dos últimos cinco anos. Segundo o 

autor,  era  o  momento  certo  para  a  mudança.  O  essencial  era  transformar  o  gênero  numa arte 

genuinamente brasileira e para isto  fazia-se necessário o rompimento drástico com as fórmulas 

marcadas até então.

O processo de nacionalização de nossas novelas, segundo Xavier (2007), teve aqui seu 

ápice, caminhou para um novo formato, que passou a ser seguido pelas demais emissoras. A linha 

melodramática,  originária  da  França,  no  século  XVIII,  que  sempre  teve  uma grande  aceitação 

popular, com diálogos artificiais dos folhetins importados, entremeados por música, dava lugar à 

realidade.

A primeira novela a adotar esse modelo foi  Ninguém crê em mim (Excelsior, 1966), 

escrita por Lauro César Muniz, mas sem grande repercussão. Antônio Maria (Tupi, 1968/ 1969), de 

Geraldo Vietri, foi a primeira a fazer um relevante sucesso e a provar que era esse o caminho a 

seguir.

Figura 2: Luiz Gustavo, como Beto 
Rockfeller.
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Assim, segundo Fernandes (1997), a Rede Globo também mudou, pois pretendia liderar 

nas telenovelas no Brasil. E não foi apenas em termos de dramaturgia que a Globo conseguiu inovar 

e apresentar o melhor. Tudo se transformou em seus estúdios localizados no Jardim Botânico, no 

Rio de Janeiro. A Globo deu o impulso decisivo para retirar o gênero do caráter simplório e colocá-

lo  definitivamente  no  rol  das  grandes  produções  artísticas  do  Brasil.  Para  tal,  soube  aliar  as  

inovações  que  irromperam nas  mudanças  dos  anos  1960  para  1970  com  um superaparato  de 

produção e um moderno arsenal de equipamentos técnicos.

O resultado estava  no vídeo,  em milhares  de  lares  brasileiros.  Uma imagem limpa, 

bonita, atual e mostrando exatamente o que o telespectador gostaria de ver. Assim, o desejo da 

população era captado e exibido através da dramaturgia televisiva.

No momento da Copa de 1970 que inflamou o país, surge  Irmãos Coragem,  como é 

visto no pôster com o anúncio ilustrado abaixo (Cf. Figura 35), que unia “western brasileiro” com 

futebol e com a dupla Janete Clair, na autoria e Daniel Filho, na direção. Era a transposição do 

universo puramente urbano para o interior, uma perfeita união. Pela primeira vez, segundo Alencar 

(2002),  o  futebol  entrava  em  uma  novela,  estavam  em  cena  as  duas  maiores  fontes  de 

entretenimento do Brasil.  A trama teve o mérito de atrair  o público masculino e infantil,  ainda 

arredios. Era, segundo o autor, o início do que, hoje, podemos considerar “a Hollywood brasileira”, 

ou seja, o início de uma “era de ouro” na teledramaturgia brasileira.

5 CORAGEM, Irmãos. Altura: 464 pixels. Largura: 506 pixels. 42 Kb. Formato JPG. Disponível em: 
<http://www.teledossie.com.br/irmaos-coragem-um-bang-bang-para-homens-e-mulheres/>. Acesso em: 28 de junho 
de 2013.

Figura 3: Pôster da telenovela Irmãos Coragem.

http://www.teledossie.com.br/irmaos-coragem-um-bang-bang-para-homens-e-mulheres/
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As modificações da telenovela brasileira apresentada pela Rede Globo, na virada da 

década de 1970, foi acompanhada e impulsionada pela trilha sonora. No exato momento em que a 

emissora começa a  mostrar  o Brasil  na TV, tem início o processo de popularização dos temas 

musicais que tão bem ilustram a novela que se deseja contar.

Entre o final dos anos 1960 e a primeira metade dos anos 1980, período em que o país 

viveu sob o comando do Regime Militar, as telenovelas teriam que seguir outras demandas: todas as 

produções de televisão tinham de passar pelo crivo de Brasília. Segundo Xavier (2007), os censores 

mantinham o olhar redobrado nas telenovelas, pois já sabiam do poder que elas exerciam sobre a 

população. As produções da Rede Globo eram as mais visadas por serem as de maior audiência e 

por terem temas mais ousados.

Mas não apenas o governo tinha o poder de veto. A sociedade em geral podia pressionar 

o autor para mudar rumo do seu texto. Ou a censura poderia vir de dentro da própria emissora. 

Durante  a  apresentação de  As bruxas (Tupi,  1970),  a  censura  impôs  a  alteração de  horário  de 

exibição de novela, das 20 horas para às 21h30, por considerar impróprio tratar de temas como 

separação de casais, adultério e psicanálise às 20 horas.

Segundo Xavier (2007), A fabulosa estória de Roque Santeiro e de sua fogosa viúva, a  

que era sem nunca ter sido já tinha dez capítulos editados e quase trinta gravados quando, no Jornal 

Nacional do dia 27 de agosto de 1975, o locutor Cid Moreira leu um editorial escrito por Armando 

Nogueira anunciando o veto. A Censura Federal justificava: “A novela contém ofensa à moral, à 

ordem pública e aos bons costumes, bem como achincalhe à Igreja.” (ARMANDO NOGUEIRA, 

1975). A emissora providenciou então uma reprise compacta da novela  Selva de Pedra, enquanto 

Janete foi acionada para, às pressas, escrever uma trama para o horário, Janete escreveu, então, 

Pecado Capital. 
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De acordo com o escritor, só com os ares liberais da Nova República, em 1985, a novela 

pôde estrear e ser exibida por inteira. O Brasil se reuniu mais uma vez em frente à televisão para 

assistir  à  inteligente  sátira  nacional  de  Dias  Gomes,  protagonizada  pelos  atores  Lima  Duarte, 

Regina Duarte e José Wilker, vistos na Figura 46. A novela explodiu de norte a sul do país, era vista 

por mais de 80% do público que tinha TV. A notável penetração de Roque Santeiro (Globo, 1985) 

nos hábitos brasileiros, discutindo religião, misticismo popular e política, descartando o romantismo 

e  adotando  a  caricatura  em lugar  de  personagens  com características  psicológicas,  devolveu  à 

telenovela sua condição de catalisadora de massa.

Na década de  1970,  segundo Alencar  (2002),  a  Globo define  de maneira  fixa  seus 

horários e os temas de cada um deles, além de padronizar a duração das novelas e dos capítulos. A 

novela começa a ser tratada de acordo com o público-alvo, segmentando por faixa etária, pelos 

horários e temas. Assim, ocorre também com os comerciais dos intervalos.

O horário das 17h30 entrou na grade televisiva de uma forma experimental, com a  soap 

Opera Malhação, de Ana Maria Moretzsohn teve seu inicio em 24 de abril de 1995 e ela é exibida 

até hoje de segunda a sexta, no mesmo horário, na Rede Globo.

Em 1975, de acordo com Fernandes (1997), mais um arranque importante na história da 

telenovela, a inauguração do horário das 18h. Assim, a Globo passou a manter quatro novelas em 

horários  distintos  e  com temáticas  bem definidas.  A importância  desses  horários  não se  limita 

apenas à liderança, mas como a Rede vai dominar o país. Todo o Brasil passou a ser demarcado 

6 SANTEIRO, Roque. Altura: 450 pixels. Largura: 338 pixels. 65 Kb. Formato JPG. Disponível em: 
<http://entretenimento.r7.com/famosos-e-tv/noticias/roque-santeiro-faz-25-anos-e-e-1-novela-a-sair-em-dvd-
20100707.html>. Acesso em: 28 de junho de 2013.

Figura 4: Triângulo amoroso da novela Roque Santeiro, personagens 
vividos por Lima Duarte, Regina Duarte e José Wilker. 

http://entretenimento.r7.com/famosos-e-tv/noticias/roque-santeiro-faz-25-anos-e-e-1-novela-a-sair-em-dvd-20100707.html
http://entretenimento.r7.com/famosos-e-tv/noticias/roque-santeiro-faz-25-anos-e-e-1-novela-a-sair-em-dvd-20100707.html
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com os contornos das novelas da Globo.

Num horário considerado ingrato, 18h, a Globo passa a divulgar o máximo de requinte e

luxo nas adaptações de célebres romances de literatura brasileira. Senhora, A moreninha e Escrava 

Isaura voltam a se encontrar com o povo brasileiro, em linguagem televisiva.

Alencar (2002) acrescenta que, com o objetivo de diversificar também o horário das 18 

horas, a TV Globo começa a investir em outros estilos além da adaptação de romances brasileiros. 

O primeiro foi  Amor com Amor se Paga, de 1984, que apresentou um dos melhores trabalhos de 

Ary Fontoura na TV como o avarento Nonô Correia.

O  horário  das  19  horas,  conforme  o  escritor,  estabeleceu-se  com  as  comédias  de 

costumes, dirigidos para o público jovem, histórias leves e românticas ganharam espaço. Em 1976, 

as artimanhas da babá Nice, interpretada por Suzana Vieira em  Anjo Mau, alcançavam incríveis 

noventa pontos nos índices de audiência no horário das 19 horas, marcando a estreia de Gabus 

Mendes como autor. Pela primeira vez, o público via uma protagonista de moral duvidosa.

Com O Bem-amado (Globo, 1973) de Dias Gomes, a Globo produziu a primeira novela 

em  cores,  e  a  primeira  a  se  tornar  produto  de  exportação,  pois  o  que  se  fazia  antes  era  a 

comercializar  o  texto.  Iniciou-se,  assim,  segundo Fernandes  (1997),  um novo mercado para  as 

telenovelas, em primeiro lugar foi exibida no México e aos poucos foi sendo negociada com todos 

os países da América Latina. No Brasil, a trama ainda rendeu um seriado de cinco anos nos anos 

1980.

A telenovela  marcou a  consolidação  do horário  das  22h para  novelas.  A magnífica 

criação de Paulo Gracindo tornou-se antológica na história da televisão brasileira.  Foi uma das 

primeiras  narrativas  a  buscar  em coisas  genuinamente  brasileiras  em  seu  enredo.  Perfeita  em 

diálogos, em criação de tipos e no seguimento de capítulos; em nenhum momento sua expectativa 

se esvaiu na falta de assunto.

Segundo Fernandes  (1997),  a  Rede Globo se esmerou no lançamento da telenovela 

Gabriela (Globo,  1975),  com a  qual  comemorava aos  dez  anos de  existência  e  cinco anos  de 

liderança nacional.

A preparação teve o aspecto “hollywoodiano” das superproduções. Uma réplica de Ilhéus 
dos  anos  20  foi  construída  pela  cinegrafista  de  Mário  Monteiro  e  Roberto  Vigna.  Os 
figurinos  era  rico  e  precisos  (…)  E o  elenco  foi  escolhido  a  dedo,  pelo  departamento 
artístico. Criou-se até um clima para saber quem seria a Gabriela. Bem ao estilo de Selznick 
à procura de sua Scarlett O'Hara para o seu  ...E o vento levou. (FERNANDES, 1997. p. 
186)
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Gabriela proporcionou  momentos  artísticos  relevantes  para  a  história  da  televisão 

brasileira.  A adaptação  de  Durst  e  a  direção  de  Walter  Avancini  da  obra  de  Jorge  Amado, 

apresentava principalmente o aspecto político, em que se deteve a maior parte de sua criação.

Entre 1978 e 1979, segundo Alencar (2002), a Globo produz a última do horário das 22 

horas, Sinal de Alerta, de Dias Gomes, uma “alerta” contra a poluição em todos os níveis, sobretudo 

ambiental. O público cativo desse horário sinalizava seu interesse por histórias menores, mantendo 

as  temáticas  sobre  a  análise  e  crítica  social,  e  a  Globo decide  começar  a  linha  de  seriados  e 

minisséries.

Em 1982, o SBT começa a produzir novelas; até então, a emissora apostava apenas na 

importação de títulos com Os Ricos Também Choram (SBT, 2005), dramalhão mexicano de muito 

sucesso. A primeira foi  Destino (SBT, 1982), adaptação de Cryton Sarzy e Raimundo Lopes, do 

original mexicano de Marissa Garrido. Com isso, o SBT voltava ao expediente da década de 1960 

de importar originais, apostando na fórmula barata e popular que se encaixa como uma luva no 

estilo de negócios da emissora. Bons exemplos dessa fase são: Conflito, Acorrentada, A justiça de  

Deus.

A produção do SBT, conforme Alencar (2007), que oscilava entre altos e baixos desde a 

década de 1980, envereda decididamente pela importação das novelas mexicanas nos anos 90. O 

público,  que  aparentemente  tinha  acostumado  com  o  patrão  global  de  qualidade,  volta  a  ser 

seduzido por melosas tramas como a de Carrossel.

Em 1985, Então TV Manchete, hoje Rede TV, entra no terreno das telenovelas com 

Antônio  Maria (Manchete,  1985),  um  remake não  muito  bem-sucedido  da  clássica  novela 

apresentada pela  TV Tupi  em 1968. A Manchete consolidou-se como produtora de novelas em 

1986, com a explosiva Dona Beija, de Wilson Aguiar Filho e Direção de Herval Rossano. O pôster 

abaixo, na figura 57, foi usado para anunciar a novela na época.

7 BEIJA, Dona. Altura: 1019 pixels. Largura: 1600 pixels. 249 Kb. Formato JPG. Disponível em: <http://maite-
proenca.blogspot.com.br/2010/07/dona-beija-nunca-uma-mulher-foi-tao.html>. Acesso em: 25 de junho de 2013.

Figura 5: Pôster da novela Dona Beija de 1986.

http://maite-proenca.blogspot.com.br/2010/07/dona-beija-nunca-uma-mulher-foi-tao.html
http://maite-proenca.blogspot.com.br/2010/07/dona-beija-nunca-uma-mulher-foi-tao.html
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Para fazer sucesso, uma novela precisa de alguns ingredientes básicos. Segundo Xavier 

(2007), o romance, sem dúvida, é o principal. Mas o suspense é um bom gancho para fazer com que 

o telespectador acompanhe a trama no dia seguinte e mantém o público preso à novela por meses a 

fio. Um grande mistério aguça a curiosidade do público e é garantia de sucesso. Desvendar a morte 

de algum personagem foi o que criou suspense em diversas novelas como a morte de Salomão 

Hayala  (Astro,  Globo,  1977/  1978),  Odete  Roitman  (Vale  tudo,  Globo,  1988/  1989),  Lineu 

Vasconcelos  (Celebridade,  Globo,  2003/2004)  ou quem seria  o  assassino da  A Próxima Vítima 

(Globo, 1995).

Segundo Fernandes (1997), A Próxima Vítima (Globo, 1995) comemorou os 30 anos da 

Rede Globo e foi a sétima parceria da dupla Silvio de Abreu e o diretor Jorge Fernando. O autor 

cinéfilo criou três ganchos que liderava a trama: quem matou? Por que se está matando? E quem 

será a próxima vítima?

Ao longo de  200 capítulos,  A próxima Vítima criou  uma expectativa  nacional,  com 

direito as bolsas de apostas, em diversos pontos do país e no próprio elenco, para acertar quer era o 

assassino.  A novela foi triunfadora como a Melhor Novela no Ano no 1º Prêmio “Contigo!”, o  

Oscar brasileiro do mundo da telenovela concedido pela revista especializada.

De acordo  com Alencar  (2002),  o  Brasil  tem matéria-prima  e  talento  humano  para 

produzir, e produz, tantas novelas quanto os americanos para realizar filmes de cinema, fazendo da 

TV  Globo,  e  sua  novelas  especial,  uma  “verdadeira  Hollywood  brasileira”.  As  novelas  têm 

desempenhado o papel de promover a marca Brasil internacionalmente, alcançando setores, como o 

turístico.  Pois,  embrulhados nas novelas  da TV Globo vão nossos encantos e  nossos costumes, 

nossa gente e nossos produtos,  seduzindo o mundo e ajudando a colocar o Brasil  em lugar  de 

destaque, assim como o cinema americano de Hollywood projetou Estados Unidos para o mundo, 

arrecadando fortunas.

A teledramaturgia brasileira vem angariando adeptos mundo afora. Então, quais seriam 

os  pontos  em  comum,  as  qualidades  conceituais  que  poderíamos  afirmar,  com  certeza,  que 

comprovam a telenovela brasileira como paradigma ficcional da América Latina? Coincidência ou 

não, a penetração da telenovela brasileira no exterior foi aumentando e se consolidando à medida 

que nos distanciávamos cada vez mais da estrutura arcaica dos anos 1950 e 1960, sem, entretanto, 

deixarmos de lado as características básicas do texto novelístico. É justamente a partir da conquista 

da linguagem do cotidiano e de todo aparato da Central Globo de Produção, que a novela começa a 

se expandir pelo mundo, chegando ao ponto de ser exportada para mais de 50 países, inclusive os 

Estados Unidos.

A universalização das novelas faz com que a maioria dos telespectadores estrangeiros 
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não percebesse tanto as diferenças culturais, geográficas e históricas e pudesse acompanhá-las com 

interesse.  Assim, qualquer  novela brasileira quando segue para o exterior tem de se adaptar ao 

telespectador  local.  Delas  são retirados  assuntos  muito  “localizados”  ou  “regionais”  e  histórias 

paralelas.

Um exemplo,  segundo Alencar  (2002),  foi  Escrava Isaura  (Globo,  1976/1977),  que 

saudou  as  plateias,  pediu  passagem,  carimbou  o  passaporte  e  cruzou  a  linha  do  horizonte, 

desbravando  novos  rumos,  conquistando  muitos  mercados  consumidores,  não  só  para  nossas 

novelas, mas também para outras produções da televisão brasileira,  abrindo, assim, os portos e 

também as portas da percepção. E então os olhares do mundo descobriram esse produto de alta 

qualidade Made in Brazil.

Assim, na próxima seção será abordado o poder das telenovelas, que conquistaram o 

país através de grandes sucessos de audiência. Com isso, aparece um lugar para merchandising se 

desenvolver  junto  com as  teledramaturgias  brasileiras,  vendendo diversos  produtos  e  ditando a 

moda e o modo.

1.3 A audiência e o merchandising

Em 1965, de acordo com Alencar (2002), a revista  Intervalo publicava uma matéria 

assinada por Ponce de León, intitulada “O direito de parar o Brasil”, na qual constava o seguinte 

trecho:

Matéria paga publicada no jornal O Globo anunciava “extraordinário leilão de coleções” 
incluindo quadros de Portinari, tapetes persas e porcelanas da índia, portanto destinada à 
chamada “classe A”. No rodapé do anúncio, um aviso importante: “O leilão será paralisado 
na hora da apreciada novela 'O Direito de Nascer', tendo no local do leilão uma televisão 
ligada  para  esse  fim.”  Muita  gente  tirava  o  telefone  do  gancho  quando  começava  o 
programa. (LEÓN, 1965)

Segundo Alencar (2002), vários casamentos foram marcados para as 22 horas em ponto. 

Ou seja, para que o noivo, a noiva, os padrinhos, os convidados e até o celebrante não perdessem o 

capítulo da noite. “Tinha começado o telessonho nosso de cada dia. Daí para frente, tudo ia ser 

diferente,  o Brasil  nunca mais seria o mesmo: depois das capitanias  hereditárias,  o país estava 

dividido em capítulos.” (ALENCAR, 2002. p.18)

Uma das explicações possíveis para a popularidade e aceitação da telenovela, segundo 

Cristiane Silva (2005), pode ser atribuída à maneira como esta encara e explica as relações humanas 
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através da simplicidade de seus enredos, que abordam assuntos que giram em torno de seduções, 

adultérios, atos de violência e crueldade, temas estes, próximos da realidade vivida pelo público – 

cuja formação depende, em boa parte, das informações contidas nas representações que assistem.

De acordo com Alencar (2002), a audiência disparou e o monopólio se instalou, tendo 

como auge a Central Globo de Produções, que passou a funcionar com índices de produtividade, 

estrutura administrativa e controle de nível industrial que se transformaram em uma grife.

Segundo o escritor, dá para notar a queda de qualidade da programação da TV brasileira 

a partir de 1996, com a difusão do uso do equipamento que afere instantaneamente a audiência. Isto 

foi a virada de mesa para a televisão, pois com essa máquina é possível identificar quem ou o quê 

levanta ou derruba a audiência, pela fidelidade do telespectadores. O Ibope, em conjunto com os 

grupos que analisam os programas de TV, deveria servir como um guia mais profissional.

Em 1972, o poder das telenovelas foi comprovado, segundo Fernandes (1997), através 

da  novela  Selva  de  Pedra (Globo,  1972)  de  Janete  Clair,  com maior  projeção  da  história  da 

telenovela, 100% de audiência no clímax: o capítulo 152, quando Rosana Reis é desmascarada. A 

trama original era ligeiramente inspirada em  Um Tragédia Americana, de Theodore Dreiser, que 

rendeu o filme Um Lugar ao Sol.

Contudo,  isso  não  diminuiu  o  trabalho  de  Janete  Clair.  Ela  soube  como  ninguém 

abrasileirar essa espinha dorsal, ‘assim como, não se desprender dela'. Com isso, a novela realmente 

aconteceu, o país vivia a fase do “milagre brasileiro” e com prazer se reunia frente à televisão para 

assistir à vitória do bem sobre o mal, como mostrou o último capítulo. Acontecia um milagre na 

vida de Cristiano e Simone.

Tudo passou a  ser  vendido via  telenovela,  testando positivamente,  mais  uma vez,  a 

popularidade  incondicional  do  gênero.  Segundo Fernandes  (1997),  o  merchandising,  prática  de 

veicularem-se as marcas e produtos através das ações dos personagens e ambientações das histórias, 

chega ao seu triunfalismo. Assim, o passeio da mocinha pedalando uma bicicleta só foi roteirizada 

para apresentar a bicicleta. A música que acompanhou a cena foi executada para deixar a cena mais 

envolvente, mas também para vendar um disco.

O escritor ainda expõe o pensamento de alguns autores sobre merchandising e como ele 

influenciou o crescimento da telenovela:

Há quem defenda o merchandising, mesmo em prejuízo da arte em si. Segundo estes, a 
prática levou a telenovela ao estágio industrial que hoje apresenta. Na verdade, há um longo 
caminho percorrido em relação às primeiras produções quando cada capítulo tinha apenas 
meia hora de duração e suas tramas requeriam nada além do que quatro ou cinco cenários,  
erguidos em estúdios. O elenco era reduzido e pouco se ousava no contexto geral. A Globo 
ampliou e desenvolveu o sonho e acabou ditando as regras ou se faz exatamente como ela 
ou se sucumbe (FERNANDES, 1997. p. 134).
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Com o  passar  do  tempo,  segundo  Xavier  (2007),  o  merchandising deixou  de  ficar 

limitado aos intervalos comerciais e foi entrando nas novelas, subliminarmente, escancaradamente. 

A telenovela, como formadora de opinião, faz moda e criar modismo. E no rastro de seu sucesso,  

são lançados no mercado dezenas de subprodutos. É a telenovela ditando moda e incentivando o 

consumo.

Segundo  a  doutora  em Sociologia,  Roberta  Manuela  Barros  de  Andrade  (2000),  as 

pessoas não só assistem à telenovela, mas falam, vestem-se e penteiam-se nas formas e nas modas 

da novela de maior audiência do momento. De fato, a novela possui uma força quase irresistível no 

que se refere a roupas e bens de consumo por ela veículada.

Já  nos  anos  1960,  houve  as  primeiras  explosões  de  consumo  motivadas  por  um 

personagem de  novela.  Os  vestidos  de  chita  usados  pela  personagem Mamãe  Dolores  (Isaura 

Bruno)  em  O direito  de  nascer (Tupi,  1964/19965)  viraram febre  entre  as  donas  de  casa,  que 

procuravam o tecido nas lojas para confeccionar seus próprios modelos.

Segundo Xavier (2007), em  Beto Rockfeller aconteceu o primeiro  merchandising  em 

telenovelas. Como o personagem Beto bebia muito uísque, o ator Luis Gustavo faturava cada vez 

que,  em cena,  tomava  Engov,  um remédio  contra  ressaca.  Outro  caso  veio  com o  sucesso  de 

Estúpido cupido (Globo, 1976/ 1977), tudo o que era relativo à década de 1960 voltou à moda no 

período da novela foi exibida. O twist tornou-se obrigatório em festinhas de colégio pelo país afora.

Figura 6: Boneco do personagem Tatuapu de Uga 
Uga, vivido por Cláudio Heinrich em 2000/2001 
na Rede Globo.
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Em virtude do sucesso dos personagens de  Uga Uga (Globo, 2000/2001),  conforme 

ressalta o escritor, chegaram ao mercado os bonecos de Tatuapu e Bionda (personagens de Cláudio 

Heinrich e Mari), como é visto na figura 68. Já a novela Floribella (Band, 2005/ 2006) estreou com 

uma série de produtos no mercado: CD, DVD, álbum de figurinhas, boneca, mochila, agendas e 

vários outros itens destinados ao público infanto-juvenil. A figura 79 mostra alguns desses produtos:

Além de produtos derivados dos sucessos das novelas, os estabelecimentos comerciais 

também  aproveitam  de  títulos  de  novelas:  loja  de  moto  peças  Cavalo  de  Aço,  discotecas 

Dancin'Days, escola de dança Baila Comigo, motéis Louco Amor e etc.

A alta  audiência  não  se  refletia  só  nos  produtos  e  discos  vendidos,  os  atores  são 

adorados pelo público.  O ator de novelas Lima Duarte,  em depoimento para a revista Briefing, 

dedicada aos trinta anos da televisão brasileira, em setembro de 1980, mostra como é sua relação 

com a TV:

Eu,  por exemplo,  entre cinema e  teatro  prefiro ser  ator  de  tevê.  Porque é onde minha 
sensibilidade funciona na perfeição. Talvez porque no primeiro dia da televisão brasileira 
eu já estivesse num estúdio daqueles. Então, quando o diretor me manda dizer “eu te amo”,  
já sei qual é a tomada, qual o movimento que o câmera vai fazer, qual a música que o 
sonoplasta vai botar no fundo, aí me viro e falo direto para o telespectador e fica uma coisa  
bem coloquial mesmo. Tive meu pique com o Salviano Lisboa de “Pecado Capital”, de 
Janete. Todas as mulheres me amavam, porque o personagem preenchia suas necessidades. 
Era o que eu chamo de “projeções compensatórias”. (DUARTE, 1980)

8 TATUAPÚ, Boneco. Altura: 667 pixels. Largura: 500 pixels. 30Kb. Formato JPG. Disponível em: 
<http://bonecosdobaby.blogspot.com.br/2012/11/uga-uga-boneco-claudio-heinrich-versao.html>. Acesso em: 25 de 
junho de 2013.

9 FLORIBELLA, Produtos. Altura: 375 pixels. Largura: 500 pixels. 62Kb. Formato JPG. Disponível em: 
<http://www.flogao.com.br/soumaisfloribella/52121841>. Acesso em: 25 de junho de 2013.

Figura 7: Produtos da novela Floribella

http://www.flogao.com.br/soumaisfloribella/52121841
http://bonecosdobaby.blogspot.com.br/2012/11/uga-uga-boneco-claudio-heinrich-versao.html
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E mais, segundo Alencar (2002), é o gênero em que códigos de ética são transmitidos, e 

de  certa  forma,  impingidos,  deixando  suas  marcas  no  telespectador,  em um processo  no  qual 

pessoas  das  áreas  rurais  podem  passar  a  agir  como  as  das  cidades  grandes,  intensamente 

urbanizadas. A partir dos anos 1970, as novelas ditam modas e modos, fazendo com que jovens do 

interior da Amazônia se vejam tentados adotar atitudes dos rapazes e moças de Ipanema, no Rio de 

Janeiro, ou dos Jardins, em São Paulo, que representam uma absoluta minoria, mas, a partir do 

momento que são tirados do real e recriados na tela, passam a ser imitados.

Quem fica em frente à tela corre risco de contágio. E o que ela veicula não encanta 

somente pelo seu valor de utilidade, mas por sua significação como símbolo de status. Ou seja, são 

os modismos instalando-se ilusoriamente com necessidades.

Além, de criar  falsas necessidades e vender produtos e  modos de agir,  a telenovela 

brasileira  também  influência  as  ideias  da  população.  O  papel  social,  de  informação,  das 

teledramaturgias é o tema a ser tratado na próxima seção.

1.4 O papel social das telenovelas

“Ora, se é possível vender produtos de dentro da novela com tal facilidade, por que não 

vender ideias?” (ALENCAR, 2002. p. 101)

A televisão,  segundo  Rosa  Bueno  Fischer  (2005),  ainda  é  um  meio  de  adquirir 

informações:

Tudo  indica  que  a  TV  aberta  continua  a  ser,  ainda  hoje,  a  grande  fonte  de  lazer  e 
informação para a maioria da população. Ela certamente oferece uma janela para o mundo, 
uma possibilidade de acesso a informações imediatas sobre acontecimentos de diferentes 
pontos do planeta. Ao mesmo tempo, porém, esse meio de comunicação ensina algo que 
muitos  depoimentos  dos  grupos  de  jovens  confirmaram:  vidas  privadas  e  intimidades 
invadem o cenário público da mídia não exatamente para que haja uma interação com os 
espectadores. (FISCHER, 2005)

Segundo Xavier (2007), a telenovela é o legítimo  produto nacional  em que  a grande 

maioria dos artistas, autores, técnicos, maquiadores, figurinistas, cenógrafos, produtores e diretores 

brasileiros  encontram  um porto seguro para desenvolver  seu trabalho e  sustentar  suas famílias. 

Porém, esta não é a sua única contribuição para a sociedade, os temas abordados já conseguiram 

mobilizar  números  recordes  em  doações  de  órgãos,  localização  de  crianças  desaparecidas, 

contribuíram na assinatura da lei do divórcio no Brasil, na criação de uma campanha educativa nas 

escolas  contra  as  drogas,  e  conscientizar  a  população  sobre os  homossexuais,  os  idosos  e  os 

portadores de deficiências físicas.
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As novelas são extremamente valorizadas, sobretudo no que diz respeito ao fornecimento 
de informações gerais. Além de apresentar hábitos e costumes diversos, elas muitas vezes 
enfocam  questões  delicadas  e  complexas  como  virgindade,  sexo  e  casamento, 
homossexualismo, hermafroditismo, inseminação artificial ou relacionamento afetivo entre 
pessoas de camadas sociais diferentes,  dando acesso a temas da atualidade como fonte 
informal  de  aquisição  de  bagagem  cultural,  levando  muitas  vezes  a  questionamentos, 
elaborações  de  opiniões,  em  certos  casos,  até  a  revisão  de  posturas  existentes. 
(MONTEIRO apud BARBIERE, 1996)

Para Glória Perez, a novela é diversão, mas pode muito bem cumprir uma função social, 

colocando questões em discussão e convidando ao debate. Por isso, para a autora, atrelar cada vez 

mais o jornalismo à ficção deve ser o futuro das histórias televisionadas.

A partir dos anos 1970, a telenovela passou a mostrar a cara do Brasil e, cada vez mais,  

a influenciar o comportamento e a cabeça dos brasileiros. Houve, a partir de então, um crescente 

interesse  dos  autores  em abordar,  em suas  tramas,  temas  de  cunho  social,  com o  objetivo  de 

despertar no telespectador o censo crítico e a vontade em discutir esses assuntos.

Ou seja, segundo Fernandes (1997), no horário das 22h, o cotidiano dá lugar às críticas, 

reflexões sociais, abrindo um espaço para a experimentação. No qual, Bráulio Pedroso não poupa 

esforços para ironizar a alta sociedade em O Cafona  (Globo, 1971) e revela um mundo sórdido, 

através dos bastidores de uma festa de gala, em O Rebu (Globo, 1974/1975).

A saúde e a doença também foram temas fisgados pelas novelas, pois, de acordo com 

Alencar (2002), se no velho o problema de saúde servia para operar uma profunda modificação 

íntima na personagem, na novela ele perdia espaço para uma descrição dos sintomas da doença e 

das precauções a serem adotadas, inclusive exames necessários à sua detecção. No fim das contas, a 

novela acabava deixando de ser um meio de fazer sonhar, para tornar-se o retrato de um pesadelo 

que ninguém gostaria de viver (nem na realidade, nem na ficção).

Nos anos 1990, segundo Xavier (2007), os temas de interesse social entraram na ordem 

do dia pra valer. Hoje é quase uma obrigação abordar esses assuntos na trama do horário nobre. É o 

que se convencionou a chamar de merchandising social.

Porém, Alencar (2002) questiona esse papel social da telenovela:

Mas, afinal, seria a novela de TV o veículo mais efetivamente apropriado para substituir os 
canais competentes na veiculação desse tipo de campanhas? Ou, ao contrário, essa mistura 
não acabaria por embaçar a verdade e a essência dessas questões pescadas do cotidiano?  
(ALENCAR, 2002. p. 103)

O problema seria a dosagem, segundo a atriz Eloísa Mafalda, em entrevista ao Quase 
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Catálogo  4:  A telenovela  no  Rio  de  Janeiro,  1950-1963,  coordenado  por  Heloísa  Buarque  de 

Hollanda, em 1991. A novela é justamente a “hora do recreio”, não é para retratar a vida nua e crua, 

isto  o  povo  já  tem.  A pessoa  que  está  em casa  não  quer  assistir  ao  próprio  drama,  quer  um 

pouquinho de sonho. Com isso, segundo Janete Clair, a telenovela não deve esconder os problemas 

do público, mas deve tratá-lo com mão leve, no sentido de torná-los acessíveis a todos.

A seguir, serão mostrados alguns exemplos de novelas que trataram temas de cunho 

social. Como esses temas são abordados e suas respectivas consequências, gerando alguns ganhos 

que saíram da televisão, ficção, e vivaram real.

 

1.5 Exemplos

Já nos anos 1960, segundo Xavier (2007), uma questão em comum, em duas novelas, 

foi  amplamente  discutida  pela  sociedade:  um pessoa  deficiente  poderia  ser  testemunha  de  um 

crime? - no caso, um deficiente mental em A outra face de Anita (Excelsior, 1964), e uma pessoa 

cega e surda-muda em A última Testemunha (Record, 1968/ 1969), mostrada na Figura 810.

De acordo com Alencar (2002), com a telenovela  Cavalo de Aço, em 1973, a Globo 

“oficializa” o merchandising social. A novela discutia reforma agrária e foi censurada; partiu para 

uma campanha contra antitóxicos, mas novamente foi censurada, até que o autor acaba matando o 

vilão, Max, partindo para o puro folhetim.

10 TESTEMUNHA, A Última.  Altura: 452 pixels. Largura: 387 pixels. 67Kb. Formato JPG. Disponível em: 
<http://astrosemrevista.blogspot.com.br/2013/01/suzana-vieira-nas-novelas.html>. Acesso em: 22 de junho de 2013.

Figura 8: Cena da novela A Última 
Testemunha.

http://astrosemrevista.blogspot.com.br/2013/01/suzana-vieira-nas-novelas.html
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Em uma época que ninguém falava em ecologia, segundo Xavier (2007), Dias Gomes, 

foi o primeiro a tratar do assunto na televisão, em O espigão (Globo, 1974). Outra obra sua abordou 

o tema foi Sinal de Alerta (Globo, 1978/ 1979), na qual o autor demonstrou a preocupação com a 

poluição nos grandes centros urbanos. Ainda em O espigão, o público familiarizou-se com termos 

como inseminação artificial e bebê de proveta, usados até então apenas em rodas científicas.

Dias  Gomes  foi  um  dos  autores  precursores  do  merchandising social  dentro  da 

teledramaturgia. Sua preocupação em inserir temas sociais em suas novelas vem desde sua primeira 

trama original,  Verão vermelho (Globo, 1970), que tratou de reforma agrária. Em Assim na terra  

como no céu (Globo, 1970/ 1971), pela primeira vez, o problema das drogas foi tratado. A trama 

também abordou o voto de castidade imposto pela Igreja Católica aos religiosos.

A primeira novela educativa da televisão brasileira, segundo o mesmo escritor, foi Meu 

pedacinho de chão (1971/ 1972), em uma coprodução da Globo e da TV Cultura em São Paulo.  

Com  base  nas  informações  das  secretarias  de  Agricultura  e  de  Saúde,  foram  transmitidos 

ensinamentos às populações mais carentes. A novela tratou temas como o problema do homem do 

campo, ensinando sobre doenças, vacinação e higiene. Também chamou a atenção de autoridades e 

fazendeiros sobre as condições dos camponeses e sua educação.

O autor Lauro César Muniz tratou da questão do divórcio em Escalada (Globo, 1975), 

levantada  pela  crise  conjugal  entre  o  casal  de  protagonistas.  Com repercussão  da  novela,  foi 

amplamente  discutida  na  época  a  falta  de  leis  que  regulamentassem de  maneira  sistemáticas  a 

separação de casais.

A discussão científica e social sobre as mães de aluguel foi tema de Barriga de aluguel 

(Globo, 1990/ 1991), principalmente em seu entrecho final, quando vai parar na justiça o caso sobre 

com quem deve ficar o bebê, a mãe biológica ou a mãe de aluguel. Segundo Fernandes (1997), ao 

manipular as emoções e conduzir a trama sem jamais deixar cair o interesse, a autora propôs uma 

discussão cientifica  e  apresentar  um excelente filão  dramático.  Um folhetim de verdade,  atual, 

tornando real o “admirável mundo novo” imaginado por Aldous Huxley.

A problemática da AIDS foi tratada com realismo, segundo Xavier (2007), numa época 

em que o tema ainda gerava muitas dúvidas, na minissérie  O Portador (Globo, 1991) que teve o 

mérito de informar e esclarecer o telespectador sem a pretensão de ser didática. A primeira vez que 

o  assunto  foi  abordado  numa novela  foi  em 1987,  em  Corpo  Santo,  na  Rede  Manchete,  pela 

personagem Marina, uma prostituta interpretada pela atriz Eliane Narduchi. Em seguida, ainda na 

Manchete, a novela  Carmem (1987/ 1988) abordou o assunto por meio da personagem de Tereza 

Amayo, que é infectada com o vírus HIV quando faz uma transfusão de sangue. Outras atrações que 

discutiram a luta de portadores de HIV foram Malhação múltipla escolha (Globo, 1999/ 2000) e 
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Zazá (Globo, 1997), que contou com a participação da atriz Sandra Bréa, dando um depoimento no 

último capítulo.

Em  História de Amor (Globo, 1995/ 1996), o câncer de mama e vários aspectos da 

doença foram abordados pela novela. Com isso, foi registrado pelo Instituto Nacional de Câncer um 

grande  aumento  no  número  de  mulheres  preocupadas  em  fazer  exames  preventivos.  Esporte 

praticado  por  deficientes  físicos  também foi  discutido,  juntando  na  novela  atores  e  deficientes 

físicos de verdade.

A telenovela dá visibilidade aos fatos, e alguns casos, segundo Xavier (2007), chegam 

até  a  defender  a  opinião  de  que a  sociedade brasileira  ignora  tudo aquilo  que  não aparece  na 

televisão. O Rei do Gado (Globo, 1996/1997) trouxe a então desconhecida figura do sem-terra, seu 

sofrimento e sua luta.

O escritor acrescenta que as drogas nunca foram abordadas tão bem na televisão quando 

na novela O Clone (Globo, 2001/ 2002). Nela, Glória Perez utilizou na trama depoimento reais de 

usuários  de drogas.  Por  conta  da  campanha contra  drogas  que a  novela desencadeou,  a  Globo 

ganhou prêmios inclusive no exterior.

Porém, Araújo (2000) crítica as formas como é transmitido o preconceito racial  nas 

teledramaturgias,  pois  desde  Corpo  a  corpo (Globo,  1984/1985),  que  no  início  dos  anos  80 

chamava atenção da imprensa por ter dado destaque a um personagem vítima do preconceito racial 

da  vilã,  a  arquiteta  e  paisagista  Sônia,  interpretada  por  Zezé  Motta,  até  os  conflitos  raciais 

enfrentados no próprio casamento pela artista plástica negra, representada por Maria Ceiça, em Por 

amor (Globo,  1997/1998),  a  discriminação  racial  contra  os  negros,  tão  enraizada  na  cultura 

brasileira, nunca se constituiu na coluna dorsal de uma telenovela brasileira, nem como a principal 

drama dos protagonistas.

Nem sempre os temas tratados são bem aceitos também pelos telespectadores. Segundo 

Xavier  (2007),  em  Coração  Alado (Globo,  1980/1981),  Janete  Clair  incluiu  na  trama  um 

personagem jovem e diabético,  Alberto Karany Jr. (Mário Cardoso), obrigado a tomar doses de 

insulina. Mas a autora suspendeu o tema depois de várias cartas recebidas, principalmente de pais 

de crianças diabéticas, que repudiavam a forma como a novela apresentava a questão. Entretanto, a 

Associação  de  Diabetes  Juvenil  pediu  o  retorno  ao  assunto,  pois  julgava  que  aquela  era  uma 

oportunidade de esclarecer e informar a população sobre a doença. A autora Janete acabou voltando 

ao tema.

Algumas novelas deixaram heranças para as lutas dos temas tratados, como foi caso da 

cooperativa que cuida dos interesses dos pescadores que foi criada depois do sucesso da novela 

Mulheres de areia (Tupi, 1973/ 1974) que, em seu entrecho, denunciou a exploração comercial pela 
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qual passavam os pescadores.

A novela Explode coração (Globo, 1995/ 1996) desenvolveu uma importante campanha 

de utilidade pública ao juntar ficção e realidade na busca das mães da Cinelândia, no Rio de Janeiro, 

por seus filhos desaparecidos. A novela mostrou a foto de uma criança desaparecida que havia dez 

anos no capítulo exibido em 9 de março de 1996. Seis dias depois, a mãe reencontrou seu filho. A 

partir de então, depoimentos reais de mães foram inseridos na trama da novela. O encerramento 

ainda apresentava fotos de crianças desaparecidas.  A novela ajudou a localizar outros 64 filhos 

desaparecidos na vida real.

Por causa da repercussão da novela Laços de família (Globo, 2000/ 2001) que tratou de 

doação de  medula,  a  média  de  cadastrados  no  Registro  Brasileiro  de  Doadores  Voluntários  de 

Medula Óssea (Redome) saltou de vinte para novecentos por mês, no período de novembro de 2000 

a janeiro de 2001, tempo que o tema ficou ao ar, um crescimento de 4.400%. Uma das sequências 

mais famosas da novela é aquela em que a personagem Camila (Carolina Dieckmann) tem a cabeça 

raspada em consequência do tratamento de leucemia. Essas imagens foram usadas numa campanha 

da emissora a respeito da doação de medula, como são vistas na figura 911.

 

Segundo  Xavier  (2007),  Manoel  Carlos  fez  apologia  a  vários  causas  politicamente 

corretas  na  novela  Mulheres  Apaixonadas (Globo,  2003)  e  discutiu  o  lesbianismo,  a  violência 

11 FAMÍLIA, Laços de.  Altura: 602 pixels. Largura: 452 pixels. 74Kb. Formato JPG. Disponível em: 
<http://ego.globo.com/Gente/Noticias/0,,MUL1316120-9798,00-
APOS+CENA+RACHEL+RIPANI+USA+FLUIDO+PARA+ACELERAR+O+CRESCIMENTO+DOS+CABELOS
.html>. Acesso em: 22 de junho de 2013.

Figura 9: Camila de Laços de Família, vivida por Carolina 
Dieckmann, raspa a cabeça em consequência do tratamento de 
leucemia.

http://ego.globo.com/Gente/Noticias/0,,MUL1316120-9798,00-APOS+CENA+RACHEL+RIPANI+USA+FLUIDO+PARA+ACELERAR+O+CRESCIMENTO+DOS+CA
http://ego.globo.com/Gente/Noticias/0,,MUL1316120-9798,00-APOS+CENA+RACHEL+RIPANI+USA+FLUIDO+PARA+ACELERAR+O+CRESCIMENTO+DOS+CA
http://ego.globo.com/Gente/Noticias/0,,MUL1316120-9798,00-APOS+CENA+RACHEL+RIPANI+USA+FLUIDO+PARA+ACELERAR+O+CRESCIMENTO+DOS+CA
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doméstica, o preconceito social e os maus-tratos aos idosos, o alcoolismo, o tormento provocado 

pelo ciúmes, e até a violência urbana e o câncer. No começo da novela, o casal de idosos Leopoldo 

e Flora (vividos por Oswaldo Louzada e Carmem Silva) fizeram a campanha pela vacinação dos 

idosos contra a gripe. A discussão sobre direitos dos idosos foi parar no Congresso, em Brasília. 

Ficção e realidade se misturam no domingo dia 14 de setembro de 2003, quando foi feita a passeata  

Brasil Sem Armas nas ruas do Rio de Janeiro e lá estava parte do elenco da novela, como é visto na 

Figura 1012. O evento ganhou espaço na trama e as cenas foram apresentadas no dia seguinte.

1.6 Considerações do capítulo

Este  capítulo  mostrou  um breve  histórico  da  telenovela  brasileira,  partindo  da  sua 

origem e mostrando os grandes sucessos. Devido à sua audiência no país, as telenovelas começam a 

fazer merchandising, vendendo produtos através da veiculação nas telenovelas.  

De fato, segundo Glória Perez, a novela é diversão, mas pode muito bem cumprir uma 

função social, colocando questões em discussão e convidando ao debate. Assim a partir dos anos 

1990 os temas de interesse social entraram na trama das novelas pra valer.   

Pode-se notar  como as telenovelas conseguem contribuir  para a  sociedade.  Segundo 

Xavier  (2007),  os  temas abordados já  conseguiram mobilizar  números  recordes  em doações  de 

órgãos,  localização de crianças  desaparecidas,  contribuíram na assinatura da lei  do divórcio no 

Brasil, na criação de uma campanha educativa nas escolas contra as drogas, homossexuais, idosos e 

portadores de deficiências físicas.

O próximo capítulo fala exatamente sobre um tema de cunho social relevante que é 

12 APAIXONADAS, Mulheres.  Altura: 199 pixels. Largura: 300 pixels. 17Kb. Formato JPG. Disponível em: 
<http://www.terra.com.br/istoegente/216/urgente/urgente_01.htm>. Acesso em: 22 de junho de 2013.

Figura 10: Passeata Brasil Sem Armas com parte do 
elenco da novela Mulheres Apaixonadas

http://www.terra.com.br/istoegente/216/urgente/urgente_01.htm
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pouco tratado em produtos televisivos no Brasil, o  cyberbullying, mostrando as características do 

assunto.  Será feita  uma definição,  com os  tipos  de  bullying,  diferenciando de  briga  normal  da 

infância  e  adolescência  e  outros  detalhes  desse  tipo  de  violência.  Serão  discutidas  ainda  as 

consequências das práticas de violência do cyberbullying, com exemplos reais.
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CAPÍTULO 2 - BULLYING

O bullying e o cyberbullying são atos de violência da sociedade moderna, que devem ser 

tratados, assim como nos outros atos de violência, com cuidado, devido a sua complexidade. Esses 

atos estão em crescente expansão em escolas e colégios mundo a fora, havendo até casos de crimes 

motivados por estes atos.

Segundo Kraut (1998) e Willard (2007), o cyberbullying é uma agressão realizada com 

recurso a dispositivos eletrônicos; ampliando incomensuravelmente suas consequências, afetando 

mais intensamente o clima de boa convivência e colaboração que deve reinar nas escolas e em 

outros espaços, ao colocar em risco a saúde mental das crianças e dos jovens e pondo em causa os 

direitos fundamentais dos cidadãos.  

Este capítulo tem como objetivo discutir sobre o bullying e o cyberbullying, tratando de 

suas características, tipologias e exemplificações. A discussão começa com a definição do termo 

bullying,  diferenciando  de  brigas  normais  da  idade.  Em  seguida  serão  mostrados  os  tipos  de 

bullying e cyberbullying. Será apresentado ainda, com uma maior profundidade, o cyberbullying e 

suas peculiaridades, com alguns exemplos reais. Por fim será exposto como a justiça brasileira trata 

os casos e como a lei e projetos de lei tentam abarcar esses temas.

2.1. Definição de bullying

Segundo a psicóloga Maria Tereza Maldonado (2011), vivemos em uma cultura em que 

a violência é valorizada e encorajada, especialmente quando vemos tantos casos de abuso de poder 

e de atos criminosos que permanecem impunes, em todas as camadas sociais. Somos membros de 

uma  sociedade  que  avança  em  passos  lentos  na  batalha  contra  os  preconceitos  que  atingem 

principalmente pessoas que são negras, homossexuais e os portadores de necessidades especiais.

Em 2009, a Fundação Instituto de Pesquisa Econômicas (FIPE) realizou uma extensa 

pesquisa13 sobre  preconceitos  e  discriminação  no  ambiente  escolar  em 501  escolas  brasileiras, 

entrevistando  18.500  alunos,  pais  e  profissionais  de  educação.  Foi  constatado  que  99,9% dos 

entrevistados desejavam manter distância dos grupos sociais comumente escolhidos como alvos de 

ações discriminatórias, notadamente os portadores de necessidades especiais, homossexuais, negros, 

idosos e moradores de periferia.

Os  dados  mostraram  também  que,  embora  nas  escolas  os  alunos  sejam  o  alvo 

13 Disponível em:<http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/diversidade_apresentacao.pdf>. Acesso em 10 de maio de 
2013.

http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/diversidade_apresentacao.pdf
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preferencial  das  práticas  discriminatórias,  professores  e  funcionários  também são  vitimados.  A 

“violência dos preconceitos”, como cita a própria pesquisa, e da discriminação é a raiz principal dos 

episódios de bullying e de sua versão online, o cyberbullying.

De acordo com Maldonado (2011), os estudos iniciais sobre o bullying foram realizados 

no século passado, na década de 1970, por Dan Olweus, na Universidade de Bergen, na Noruega, e 

resultaram em uma campanha nacional  antibullying nas escolas norueguesas, em 1983, após três 

casos de suicídio em decorrência do sofrimento provocado por essa prática. Ele desenvolveu os 

primeiros critérios para detectar o problema de forma específica, permitindo diferenciá-lo inclusive 

de outras possíveis situações próprias da idade, como as brincadeiras e gozações.

No Brasil, em 2003, a Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e a 

Adolescência (ABRAPIA) publicou uma pesquisa14 sobre o bullying, realizada com 5.500 alunos de 

escolas  públicas  e  privada,  com  o  objetivo  de  estruturar  um  Programa  de  Redução  do 

Comportamento Agressivo entre Estudantes. Apelidar, xingar e rir dos colegas foram as ações mais 

comumente encontradas, predominando o sexo masculino tanto como vítima quanto como autor. 

Para a maioria dos agressores, a prática do bullying é considerada uma diversão entre colegas.

O termo  bullying,  segundo Telma  Rocha (2012),  pode ser  identificado em diversas 

maneiras  na  literatura  internacional.  No  Brasil  os  termos  mais  utilizados  são  intimidação  ou 

simplesmente  “maus  tratos  entre  iguais”  (MARTINS,  2005,  p.103).  Devido  os  diferentes 

significados na língua portuguesa, depois da tradução, ocorriam confusões a respeito do termo. De 

acordo com Rocha (2012), a grande maioria dos pesquisadores, em todo mundo, começou a usar um 

termo  universal  em  inglês  para  evitar  problemas  em  sua  definição.  A  expressão inglesa é 

derivada do adjetivo bully, que significa valentão e brigão.

Em 2002, Peter K. Smith, pesquisador da University of London, definiu bullying como 

uma  subcategoria  de  comportamentos  agressivos  de  natureza  repetitiva  que  se  baseiam  numa 

relação  de  poder.  Segundo  ele,  há  consenso  que  o  bullying manifesta-se  através  dos 

comportamentos agressivos baseados em relação de poder.

O bullying não são brigas normais que ocorrem entre estudantes, mas verdadeiros atos de 
intimidação  preconcebidos,  ameaça  que,  sistematicamente,  com  violência,  física  e 
psicológica, são repetidamente impostos a indivíduos particularmente mais vulneráveis e 
incapazes  de  se  defenderem,  o  que  leva  a  uma  condição  de  sujeição,  sofrimento 
psicológico,  isolamento  e  marginalização  (COSTANTINI,  2004  apud  ROCHA,  2012, 
p.65).

Essa  assimetria  de  poder  seria  motivada  pelas  diferenças  de  idade,  tamanho  ou 

14 Disponível em: <http://www.observatoriodainfancia.com.br/IMG/pdf/doc-154.pdf>. Acesso em: 10 de maio de 
2013.

http://www.observatoriodainfancia.com.br/IMG/pdf/doc-154.pdf
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desenvolvimento físico e emocional.  Segundo o médico pediatra  Aramis  Lopes  Neto (2005),  o 

bullying é caracterizado por todas as atitudes agressivas, intencionais e repetidas, que ocorrem sem 

motivação evidente, adotadas por um ou mais estudantes contra outro(s), causando dor e angústia, 

sendo executadas dentro de uma relação desigual de poder.

“Existiria sempre a repetição do comportamento violento ou, no mínimo, sua ameaça de 

modo que a vítima seja presa em um estado permanente de vulnerabilidade às práticas de violência” 

(MARTINS, 2005).

Na definição do psicólogo italiano Alessandro Costantini (2004) a diferenciação de uma 

briga normal  e o  bullying, deve ficar claro, pois é necessário que não haja a patologização de 

comportamento  natural  da  idade.  Segundo  o  autor,  os  comportamentos  normais  são  agressões 

esporádicas entre estudantes. Os psicólogos do desenvolvimento Barry Weinhold e Janae Weinhold 

(2000) acrescentam que a briga normal se caracteriza por um conflito normal entre os pares, no qual 

os envolvidos fornecem os motivos da discórdia, se desculpam, negociam entre si para satisfazer 

suas necessidades, não persistem no comportamento para conseguir as coisas a seu próprio modo.

Para facilitar esta distinção, Maldonado (2011) esclarece que há atos agressivos que não 

podem  ser  caracterizados  como  bullying por  não  terem  um  padrão  repetitivo  ou  por  não 

acontecerem em relações desiguais de poder; mas todos os episódios de bullying são agressivos.

Para  Rosana  Maria  César  Nogueira  (2005),  as  fronteiras  da  violência  são  frágeis  e 

difíceis de serem definidas. Muitas vezes ela confunde-se, interpenetra-se, interrelaciona-se com 

agressão e indisciplina na esfera escolar. 'A grande maioria dos profissionais da Educação não sabe 

tratar  e  distinguir  os  alunos  agressivos  dos  indisciplinados  e  violentos,  arriscando 

pseudodiagnósticos”. (NOGUEIRA, 2005 p. 93)

As características da escola, suas normas e disciplinas, a forma como os professores 

lidam com os conflitos, acabam por não contribuir com a minimização do problema. As escolas, 

para combater o bullying, por vezes  criticam e controlam de maneira punitiva seus autores, o que 

gera mais violência e revolta.  Assim, Rocha (2012) aconselha os educadores a entender que as 

influências de comportamentos agressivos são múltiplas e complexas.

Com o objetivo  de  facilitar  distinções  e  diagnósticos,  o  professor  David Farrington 

(1993) enumera seis elementos centrais na prática do bullying:

• Práticas de agressão física, verbal ou psicológica;

• O agressor é mais poderoso que o agredido, pelo menos para vítima;

• Existe a intenção de causar medo ou dor à vitima;

• A agressão não é provocada pela vítima;
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• As agressões são repetidas;

• Os agressores alcançam o resultado desejado.

Outra definição de  bullying é a da educadora Cleo Fante (2005), para quem ele é por 

definição um desejo inconsciente  e deliberado de maltratar  uma pessoa e colocá-la sob tensão. 

Desta forma, o  bullying, assim como a violência, pode se manifestar de maneiras variadas, pela 

violência  física  e  agressões,  linguagem  vulgar,  apelidos,  humilhações,  ameaças,  intimidações, 

extorsão, furtos e roubos, ou ainda pela exclusão de um determinado grupo.

Nogueira  (2005)  identificou  que  os  grupos  são  formados  devido  a  igualdade  de 

interesses entre os participantes; eles passam por experiências, pelo mesmos tipos e possibilidades 

de consumo e até rendimento escolar. Os outros grupos de alunos que não são estimados por eles, 

porque não se encaixam nesses perfis, são excluídos e viram alvos preferidos do bullying coletivo. 

Neste caso,  a ação não é praticada individualmente,  o agressor se aliar a um grupo e atuar em 

conjunto, caracterizando o bullying coletivo.  

Nos últimos anos, o bullying tem sido muito discutido, segundo os psicanalistas Ricardo 

Salztrager e Pedro Sobrino Laireano (2012), isso ocorre a partir de inúmeros acontecimentos que 

ganharam espaço na mídia e nas redes sociais. O bullying é apresentado nos meios de comunicação 

principalmente em programas informativos, por exemplo por conta de tragédias ou crimes onde é 

apontado  com motivadora  dessas  ações.  Em outros  casos,  são  apresentados  nos  programas  de 

entretenimento.  

Segundo Maldonado (2011), muitos gostam de estar com parentes e amigos diante da 

TV dando risadas nos programas humorísticos que humilham pessoas, perseguindo-as com críticas 

e deboches, ou que mostram vídeos em que indivíduos aparecem em situações constrangedoras. Na 

escola, alguns autores de bullying simplesmente tentam reproduzir algumas cenas desses programas 

de TV que a própria família achou divertidas.

Um  caso  recente  visto  pela  sociedade  brasileira  e  transmitido  nos  meios  de 

comunicação, foi o massacre em Realengo em 2011, no qual Wellington Menezes de Oliveira matou 

13 crianças na Escola Municipal Tasso da Silveira, no Rio de Janeiro. Segundo matéria do site da 

Extra15·, publicada em 15 de abril de 2011, Wellington era vítima de Bullying quando era estudante 

da mesma escola.

Outro caso foi nos Estados Unidos, em 2007, na Universidade Virginia Tech, na qual o 

estudante sul-coreano Cho Seung Hui alegava ser vítima de  bullying, segundo o jornal Estadão16. 

15 Disponível em: <http://extra.globo.com/casos-de-policia/atirador-de-realengo-confessa-em-novo-video-que-
bullying-motivou-massacre-1600031.html#ixzz2K4KOoPjo>. Acesso em: 1 de fevereiro de 2013.  

16 Disponível em: <http://www.estadao.com.br/arquivo/mundo/2007/not20070419p26126.htm >. Acesso em: 1 de 

http://www.estadao.com.br/arquivo/mundo/2007/not20070419p26126.htm
http://extra.globo.com/casos-de-policia/atirador-de-realengo-confessa-em-novo-video-que-bullying-motivou-massacre-1600031.html#
http://extra.globo.com/casos-de-policia/atirador-de-realengo-confessa-em-novo-video-que-bullying-motivou-massacre-1600031.html#
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Matou 32 pessoas e deixou 15 feridos, e após cometer os crimes, o jovem se suicidou.

 O tema também já foi tratado em filmes, como em  Carrie, a Estranha,  dirigido por 

Brian DePalma, de 1974. O longa-metragem conta a história de Carietta White, vivida pela atriz 

Sissy  Spacek,  uma  menina  que  não  consegue  socializar-se  na  escola,  onde  é  constantemente 

ridicularizada pelos colegas, até a humilhação máxima no baile de formatura.

Na próxima seção será feita uma explanação dos participantes do bullying, apresentando 

as características dos agressores ou causadores, dos agredidos ou vítimas e dos espectadores dessas 

práticas.

2.2 Agressores, agredidos e espectadores

Não existe  um consenso na  literatura  internacional  a  respeito  das  características  de 

personalidades dos autores de bullying. Segundo Rocha (2012), eles são também conhecidos como 

agressores,  podem ser de ambos os sexos,  geralmente possuem um imagem negativa da escola 

como um todo e seus alvos são os mais fracos. Lopes Neto (2005) descreve outras características. 

Segundo ele, os agressores geralmente  

[...]  veem sua  agressividade  como qualidade,  têm opiniões  positivas  sobre  si  mesmos; 
geralmente mais fortes que seu alvo; sentem prazer e satisfação em dominar, controlar e  
causar danos e sofrimentos a outros. Além disso, pode existir m comportamento benefício 
em sua conduta, como ganhos sociais e materiais. São menos satisfeitos com a escola e 
família, mais propensos ao absenteísmo e à evasão escolar e têm um tendência maior para 
apresentarem comportamentos de risco (consumir tabaco,  álcool  o outras drogas,  portar 
armas, brigar, etc.) (LOPES NETO, 2005 p. S167)

Também  não  existe  consenso  sobre  a  autoestima  dos  agressores.  As  visões  mais 

tradicionais  vinculam  autoestima  entre  as  características  dos  agressores.  Segundo  o  finlandês 

Salmivalli (1999), os autores e aqueles que o apoiam, possuem algum tipo negativo de autoestima, 

ou seja, autoestima defensiva, um tipo de personalidade que é incapaz de fazer qualquer autocrítica.

Ao contrário desse pensamento, Dan Olweuls (1993) afirma que os autores de bullying 

não possuem autoestima  baixa  e  seus  níveis  de  ansiedade são menores  em relação às  vítimas. 

Assim, não se pode vincular a imagem de garoto(a) mau como atributo importante para intimidar 

outros colegas, pois nas práticas do bullying um aluno fisicamente fraco pode revestir-se de muito 

poder e o usar contra os demais.

Maldonado (2011) vai preocupar-se com  futuras atitudes dos agressores, pois quando 

crianças e adolescentes que praticam bullying cristalizam o padrão de ataques como modo de se 

fevereiro de 2013.



44

relacionar com outros, terão maior probabilidade de entrar em conflito com a lei por atos como 

injúria, calúnia e difamação, por crimes de racismo e de lesões corporais em episódios de violência 

intrafamiliar e de assédio moral no ambiente de trabalho.

A autora explana características das vítimas mais comumente escolhidas são crianças e 

adolescentes  inseguros,  tímidos,  com  dificuldades  de  comunicação  e  de  construir  relações  de 

amizades; que não se encaixam nos padrões de beleza ou se vestem de modo muito diferente dos 

demais; que se sentem inadequados ou afetivamente carentes. Por outro lado, também podem ser 

escolhidas como vítimas as pessoas que se destacam pela beleza ou inteligência, ou que possuem 

objetos cobiçados que denotam melhor nível socioeconômico, devido à inveja que despertam.

As  características  das  vítimas  ou  agredidos  foram  esquematizadas  com  o  caráter 

qualitativo, por Rocha (2012), usualmente dirigidos para grupos como tais características: 

• grupos de alunos obesos (GRIFFITHS et al, 2005; SJÖBERG, NILSSON; LEPPERT, 2005 

apud ROCHA, 2012, pág. 74);

• os de baixa estaturas (STEIN; FRASIER; SATABLER, 2004 apud ROCHA, 2012, pág. 74);

• os  homossexuais  e  filhos  de  homossexuais  (CLARKE;  KITZINGER;  POTTER,  2004; 

HOLMES; CAHILL, 2003; RAY; GREGORY, 2001 apud ROCHA, 2012, pág. 74).

Ou seja,  segundo  Rocha  (2012),  a  prática  de  bullying constitui-se  numa  prática  de 

preconceito, de rejeição perversa, que priva o indivíduo, considerado diferente e inferior, de sua 

dignidade e de seu direito de participar e existir socialmente.

Existe uma subdivisão para a categoria de vítima, são elas, segundo Rocha (2012):

• As vitimas passivas ou típicas,

• As vítimas agressivas e

• As vítimas provocativas.

Segundo Fante (2005, p.72), a vítima passiva possui as características de:

[...] timidez, passividade, submissão, insegurança, baixa autoestima, alguma deficiência de 
aprendizado, ansiedade e aspectos depressivos. Sente dificuldade de impor-se aos grupos, 
tanto física como verbalmente, e tem uma conduta habitual não-agressiva, motivados pela 
qual parece denunciar ao agressor que não irá revidar se atacado e que é presa fácil para 
seus abusos. (FANTE, 2005 p.72)
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Segundo  a  psiquiatra  Ana  Beatriz  Barbosa  Silva  (2011),  alguns  problemas  para 

solucionar o bullying são o fato de que “as agressões são difíceis de detectar e 90% das crianças que 

sofrem bullying não falam para os pais”.

As  vítimas  agressivas  são  aquelas  que,  diante  dos  maus-tratos  que  sofrem,  reagem 

igualmente com agressividade. Fante (2005, p.72) afirma que “é aquele aluno que, tendo passado 

por  situações  de  sofrimento  na  escola,  tende  a  buscar  indivíduos  mais  frágeis  que  ele  para 

transformá-los em bodes expiatórios, na tentativa de transferir os maus tratos sofridos”. Ou seja, 

segundo Maldonado (2011), as vítimas provocadoras que, como diz o ditado, “gostam de cutucar a 

onça com vara curta” para ver o que acontece.

Segundo  Fante  (2005),  a  vítima  provocativa  é  aquela  que  provoca  e  atrai  reações 

agressivas contra as quais não consegue lidar com eficiência. É geniosa, tenta brigar ou responder 

quando é atacada ou insultar,  geralmente de maneira ineficaz.  Pode ser uma criança hiperativa, 

inquieta, dispersiva e ofensora.

Em inúmeros casos, segundo Maldonado (2011), o sofrimento provocado pelo bullying 

se prolonga por muitos anos após os ataques, atingindo a autoestima, formando a raiz de sintomas e 

influenciando decisões nem sempre saudáveis. Por outro lado, as pessoas atacadas que conseguiram 

desenvolver  recursos  para  “dar  a  volta  por  cima”  lembram-se  do  sofrimento  provocado  pelo 

bullying como um desafio que enfrentaram e ficou como símbolo da possibilidade de criar recursos 

de superação em outros momentos da vida em que os obstáculos se apresentam.  

Ainda temos o grupo de testemunhas que são aqueles que presenciam as agressões e não 

se envolvem diretamente com o  bullying.  A forma como essas testemunhas reagem ao  bullying 

permitiu a Lopes Neto (2005) classificá-los como:

• auxiliares (participam ativamente da agressão),

• incentivadores (incitam e estimulam o autor),

• observadores (só observam ou se afastam) ou

• defensores (protegem o alvo ou chamam um adulto para interromper agressão).

Maldonado (2011) esclarece que essas rotulações não são fixas, pois muitas pessoas 

transitam entre esses três grupos (vítimas, agressores e espectadores), construindo em conjunto de 

padrões insatisfatórios de relacionamentos.

Na próxima seção serão analisadas as causas apontadas para as práticas do  bullying, 

ocorrendo um questionamento do que motiva os agressores a praticar tais ações. Os termos sobre o 

assunto estão se tornando naturais e essa naturalização, sem um questionamento maior, também será 
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discutida.

2.3 Desnaturalização

Os  psicanalistas  Ricardo  Salztrager  e  Pedro  Sobrino  (2012)  realizam uma  reflexão 

crítica sobre o bullying.  Ao contrário da maioria dos autores de periódicos científicos de psicologia 

da educação, pedagogia e pediatria, que apresentam as causa destes atos de violências, como por 

exemplo questões da educação que os educadores recebem em casa. A violência presente nos mais 

variados meios de comunicação é apontada como uma das causas das práticas. Outros caracterizam 

os agressores como aqueles que possuem algum distúrbio de personalidade ou comportamento.

Os  psicanalistas  propõem fazer  diferente.  Eles  realizaram uma desnaturalização  dos 

termos relacionados ao assunto, apresentando o assunto com uma forma mais crítica. Assim, fazem 

uma  problematização  sobre  algumas  modalidades  bastante  enraizadas  do  pensamento 

frequentemente encontradas nos debates sobre o  bullying. Pois segundo Antunes e Zuin (2008) a 

proposta de naturalizar ou ‘coisificar’ o  bullying enquanto um entidade qualquer sob o rótulo do 

conhecimento científico pode torná-lo ainda mais incontrolável.  

Para dar base ao estudo, Salztrager e Sobrino se debruçam nos estudos de Foucault, em 

especial  na  obra  Vigiar  e  punir (FOUCAULT,  1996),  cujo  foco  é  uma  crítica  às  práticas 

disciplinares,  denunciando  o  conceito  de  disciplina  que  é  uma  construção  discursiva,  sendo 

examinado em seu caráter eminentemente contingencial.

A obra trata ao longo do século XVII e XVIII a construção da sociedade disciplinar, 

onde:

O poder soberano cede espaço para a lógica disciplinar que teria como principal premissa a 
educação  e  disciplinarização  dos  desviantes.  Tal  disciplinarização  deveria  ser  efetuada 
desde cedo, visando à promoção dos indivíduos normalizados e produtivos para a sociedade 
(SALZTRAGER e SOBRINO, P.52.  2012)

Com isso, a escola será encarregada de transmitir as normas vigentes, com o intuito de 

fazer  acabar  qualquer  tipo  de  desvio.  Nelas,  os  alunos  são  dispostos  em fileiras  e  vigiados,  a 

vigilância torna viável a disciplinarização do indivíduo e o trabalho simultâneo e sistemático de 

todos.

Assim, segundo os autores Salztrager e Sobrino, abre-se espaço para a circunscrição de 

um pequeno mecanismo penal que opera com base na análise minuciosa dos ali presentes. Eles são 

penalizados por atos como atrasos, desatenção, desobediência e indecências,  no qual o castigos 
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tinham como objetivo a correção destes delitos.  A punição segundo os autores, pode ser entendido 

como reforço: “Não se trata, segundo a lógica disciplina, de punir os alunos desviantes, mas de 

privilegiar uma série de práticas que se inscrevem na ordem de reforço e de exercício exaustivo” 

(SALZTRAGER e SOBRINO, 2012 p. 52).

Os  alunos  eram  comparados,  quantificados  e  diferenciados,  através  de  exames, 

construindo, assim, uma tênue fronteira entre a normalidade e o desvio em conformidade coma 

gradação  das  diferenças  individuas.  Através  dos  exames,  cada  aluno  era  estudado,  descrito, 

comparado, classificado e, por fim, normalizado ou excluído.

Porém toda está lógica do estudo disciplinar só se justifica pela dimensão política a ela 

subjacente. Segundo os psicanalistas, tal dimensão diz respeito aos múltiplos jogos que acontecem 

no campo do saber  e  as  práticas  de exercício  do  poder.  Segundo Foucault  (1979),  o  poder  se  

configura algo eminentemente produtivo, o qual englobaria um conjunto de estratégias, manobras e 

técnicas que se articulam de uma rede complexa de relações. Assim, Salztrager e Sobrino passam a 

atentar para o importante fato do poder produzir determinadas verdades.   

Com isso, eles chegam aos fatos que põem em xeque as verdades criadas pelos estudos 

de bullying. Pois segundo os autores, abre-se espaço para pensarmos que cada sociedade possui o 

seu  regime  próprio  de  verdades,  circunscritos  no  domínio  dos  discursos  que  o  produz.  “Na 

sociedade disciplinar, em particular, a produção de verdades se vincula ao conjunto de discursos 

científicos que possuem o poder de enunciá-las e, assim, efetuar as transmissões por todo o campo 

social” (FOUCAULT, 1979).

Para os psicanalistas, as esferas de poder e do saber são mutuamente implicadas, pois “o 

poder produz saber, de modo que não haja relações de poder sem a constituição de um campo 

correlato de saber.  Da mesma maneira,  não há saber que não traga consigo relações de poder” 

(SALZTRAGER e SOBRINO, 2012, p. 54). E o que entendemos por “indivíduo” é algo que se 

constitui a partir de relações de poder e é por elas mesmo objetivados e capturado enquanto um 

dado a ser estudado.  

Este  exame foucaultiano  exposto  acima servirá  para  argumentar  e  criticar  os  atuais 

estudos  sobre  bullying.  Em  primeiro  lugar  Salztrager  e  Sobrino  (2012)  fazem  uma  série  de 

questionamentos sobre o assunto, não com a pretensão de respondê-los, mas com o objetivo de 

questionar verdades enraizadas. O mais importante para os autores é o simples fato de lançarmos 

tais  questionamentos  pode  auxiliar  na  circunscrição  de  um  novo  olhar  sobre  o  problema  da 

violência nas escolas.

São elas: o  bullying é uma prática que foi desvendada pelo saber científico ou, pelo 

contrário, é uma realidade por ele construída? Em outros termos, ela sempre existiu nas escolas e a 
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partir dos anos 70 foi revelado ou, pelo contrário, foi a partir destes anos que ele passa a adquirir 

existência  enquanto  entidade  construída?  A normalização do  bullying pelo  saber  científico  não 

acaba por aumentar a sua incidência? Em outros termos, sua enorme disseminação pelos meios de 

comunicação e redes sociais não faz dele um problema mais incontornável?

Na  mesma  linha  crítica  dos  autores,  Antones  e  Zuin  (2008)  denunciam  que  a 

naturalização das práticas de bullying acaba por mascarar uma série de fatores a elas subjacentes e, 

assim,  faz  da  psicologia  da  educação  uma  ciência  moralizante  e  a  favor  da  adaptação  dos 

indivíduos. Mediante esta naturalização, é o próprio bullying que passa a exercer um poder sobre os 

homens e, mascarado sob o rótulo da ciência, pode torna-se algo incontrolável.

Assim, Salztrager e Sobrino (2012) fazem uma desnaturalização das causas, já citadas 

nesta monografia, para as práticas de bullying. Elas abrangem de fatores familiares até distúrbios de 

personalidade e comportamento dos agressores.

Junger (1990) atribui tendências agressivas a influências familiares, pois os pais desses 

agressores parecem fomentar mais hostilidades do que afeto para com seus filhos; existe ainda um 

padrão familiar  de permissividade. É comum a correlação entre autores de  bullying e o tipo de 

educação familiar. Estudos apontam tais comportamentos nas famílias dos autores: distanciamento 

emocional  entre  os  paternos,  deficiência  afetiva  e  disciplina  inconsistente  na  relação  com  as 

crianças.  Para DeHaan (1997), as crianças que experimentam relações familiares marcadas pela 

frieza e com escasso monitoramento tendem a ser mais agressivas.

Quando são apontados fatores familiares, é esquecido que a classificação dos núcleos 

familiares, em normais e anormais, é uma construção histórica. O núcleo familiar normal é como 

um ideal a ser jamais alcançado e, por este viés, qualquer família se faz presente algo que escapa à 

disciplina.  Sendo  assim,  errôneo  dizer  que  o  aumento  da  incidência  do  bullying é  efeito  da 

dissolução do núcleo  familiar  tradicional  na medida  em que este  pretenso núcleo  encontrou-se 

sempre dissolvido.

Rocha (2012) concorda em parte com os autores:

É importante  não  negar  a  influência  dos  fatores  familiares  sobre  o  comportamento  de 
crianças e adolescentes agressivos. No entanto, devemos salientar que as explicações não 
devem  ser  absolutas  na  justificativa  dessas  ocorrências.  Essa  análise  não  devem  ser 
deterministas, devem estar aliadas a outros fatores para que se reconheçam as variáveis 
estruturas e contextuais do fenômeno. (ROCHA, 2012 p. 70)

Os conceitos de “aluno problema”, “criança violenta” ou “criança com distúrbios de 

comportamento, afetividade ou personalidade” também são questionados pelos autores, segundo o 

pensamento  de  Foucault,  de  que  todos  esses  diagnósticos  deixam  de  ser  encarados  enquanto 
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entidades psicológicas e, assim, passam a ser desnaturalizados.   

Temos, assim, sempre o mesmo discurso infecundo e controvertido que conduz à prescrição 
de  bons  comportamentos  e  à  consequentes  vitimizações  dos  agredidos.  Quanto  aos 
agressores, estes passam s ser colocados sob análise de um verdadeiro exército moralizador 
que  abrange  psicólogos,  pedagogos  e  psiquiatras  encarregados  de  disseminar  modelos 
normatizantes de ser e de se comportar que sempre, deste modo, visariam à manutenção de 
um mesmo estado de coisas. (SALZTRAGER e SOBRINO, 2012. P 55)

Assim, os autores criticam o discurso da psicologia que entra num curto-circuito que, 

por  constantemente  reafirmar  suas  verdades,  acaba  por  cegar  frente  a  novas  possibilidades  de 

encarar o problema. Pois, de fato, o campo de realidade de um distúrbio é sempre determinado pelo 

lugar de onde se enuncia a verdade sobre os distúrbios. Assim, a metodologia foucaultiana nos 

permite desvelar não o caráter simplesmente relativo de toda a prática discursiva, o fato de que são 

sempre  efeitos  de  verdade  que  são  produzidos,  e  não  descobertos  ou  revelados  tão  logo  são 

levantados o véu da ignorância.

E é essa a principal reflexão dos autores em relação à normalização e à moralização dos 

conceitos e das causas apontadas para o  bullying,  não ocorrendo um verdadeiro debate sobre o 

assunto  apenas  reafirmações  de  verdades  postuladas.  Devido  a  isso,  a  própria  construção  do 

bullying como problema revela menos sobre o bullying como entidade positiva, como fenômeno a 

ser analisado pela ciência, e mais sobre a sociedade para qual a verdade do bullying aparece como 

problema.

Não será o bullying, então a expressão de certo humanismo disciplinar que é pressuposto no 
atual discurso politicamente correto, que vê em cada manifestação um potencial perigo À 
sociedade,  em cada  pequeno  ato  uma  transgressão  de  uma  norma  silenciosa?  trata-se, 
propriamente, de um olha panóptico que, não referendado em nenhuma instancia positiva e 
transcendente do bem ( como nas sociedades soberanas pré-modernas), postula o bem como 
norma  imanente  ao  corpo  social,  como  normalização  biopolítica  (ib.,  2005)  dos 
comportamentos, saberes, corpos e desejos. (SALZTRAGER e SOBRINO, 2012. P. 56)

Para  o  filósofo  Slavoj  Žižek  (2006),  a  ideia  do  “politicamente  correto”  trata-se  de 

postulação  de  uma  norma  que  se  dissemina  capilarmente,  pois  não  emana  de  alguma  agente 

transcendente tal  como nos regimes soberanos, mas da própria constituição do que a sociedade 

legitima como seu bem,  ou seja,  daquilo  que julgamos como nosso bem.  Salztrager  e  Sobrino 

encontram aproximações da ideia do “politicamente correto” e das ideias de Foucault.

O poder disciplinar, ao produzir aquilo que busca punir, é indissociável de certa boa 

vontade que não vê, em si mesma, a constituição daquilo que procura excluir como desvio. É a 

partir dos agentes múltiplos e benevolentes da norma que são produzidos sujeitos excluídos, como 

os loucos, criminosos e doentes, o aluno indisciplinado, o invertido, etc.
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Os estudos de Salztrager e Sobrino não possuem o objetivo de simplesmente negar que 

o bullying seja um problema. Pelo contrário, a intenção é incluir o sistema de saberes e poderes que 

constituem o bullying como problema no próprio problema.

A seção a seguir vai tratar dos tipos de  bullying, diferenciando e conceituando-os. A 

classificação  será  feita  em 4  categorias,  mas  esses  tipos  podem coexistir  nos  mesmos  atos  de 

violência.

 

2.4  Tipos de bullying

Entre  os  estudiosos  do  assunto  é  comum classificar  em 4  categorias  as  práticas  de 

bullying.  Segundo  Ricardo  Salztrager  e  Pedro  Sobrino  Laureano  (2012),  essas  categorias  são: 

bullying direto  e  físico,  bullying  direto  e  verbal,  bullying indireto  e  cyberbullying.  Entre  os 

educadores  é  consenso  também  que  em  quaisquer  dessas  práticas  de  violência  devem  ser 

necessariamente  minimizados  e  combatidos.  Assim,  tornando  as  escolas  espaços  seguros  e 

disciplinados. As definições das subcategorias, segundo Martins (2005), são as seguintes:  

• O bullying direto e físico corresponde aos atos de violência corporal, de roubo ou destruição 

dos objetivos de alguém, extorsão de dinheiro, forçar a vítima a comportamentos sexuais, 

obrigar a realização de tarefas servis, ou ameaçar.

• O  bullying direto e verbal  inclui  os  insultos,  apelidos  desagradáveis,  “tirar  sarro”,  fazer 

comentários racistas ou que digam respeito a qualquer diferença no outro, deboches sobre 

defeitos e deficiências de outro.

• O  bullying indireto  diz  respeito  à  exclusão  de  alguém de  um grupo,  espalhar  boatos  e 

“fofocas” sobre atributos e comportamentos deste, ameaças de exclusão do grupo com o 

objetivo  de  obter  algum favorecimento  ou,  de  forma  geral,  manipular  a  vida  social  do 

colega.

• O cyberbullying, segundo Lopes Neto (2005), abrange os atos de violência feitos através de 

celulares, correios eletrônicos, sites pessoais difamatórios, redes sociais etc. Segundo Beran 

e  Li  (2007),  o  cyberbullying é  um  novo  método  de  agressão  que  envolve  o  uso  de 

tecnologias de informação e comunicação, tais como telefones celulares, câmeras de vídeo, 

e-mails  e  páginas da web para postar ou enviar  assédios ou mensagens constrangedoras 

sobre alguém.

Nos estudos encontrados,  a  maioria  dos  autores  – como Sjöberg (2005),  Hernández 
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Prados (2007), Beran, T e Li, Q (2007), Bhat (2008), Hinduja e Patchin (2008) – emprega o termo 

cyberbullying como uma subcategoria do bullying. Entretanto, Rocha (2012) contesta esta utilização 

e  prefere  tratá-lo  como um tipo  de  violência  à  parte,  por  possuir  características  diferentes  das 

estruturas tradicionais do bullying, inclusive por ser enquadrado criminalmente por meio de vários 

argumentos legais

A próxima seção traz mais sobre o  cyberbullying,  pois ele possui singularidades em 

relação  aos  outros  tipos.  O  cyberbulling será  caracterizado  e  diferenciado  dos  demais  atos  de 

violência da internet.

2.5 Cyberbullying

O  termo  cyberbullying  será  definido  por  diversos  autores  para  abranger  diversas 

características. Segundo Beran e Li (2007), o  cyberbullying é um novo método de agressão que 

envolve o uso de tecnologias de informação e comunicação, tais como telefones celulares, câmeras 

de vídeo, e-mails e páginas da web para postar ou enviar assédios ou mensagens constrangedoras 

sobre alguém.

Já segundo Gisele Truzzi (2011), o  cyberbullying é o  bullying praticado através dos 

meios eletrônicos: trata-se do uso da tecnologia da informação e comunicação (emails, celulares, 

SMS,  fotos  publicadas  na  Internet,  sites  difamatórios,  publicação  de  mensagens  ofensivas  ou 

difamatórias em ambientes online e etc) como recurso para a prática de comportamentos hostis e 

reiterados contra um grupo ou um indivíduo.

O  cyberbullying,  segundo  Cross  (2004)  e  Belsey  (2005),  trata-se  da  expressão de 

bullying que  ocorrem por  meio  da  internet  (e-mails,  chats,  jogos virtuais,  redes  sociais,  dentre 

outros) e de telefones celulares (torpedo, ligação, foto digital)

Kraut  (1998) e Willard (2007) definem o  cyberbullying enquanto agressão realizada 

com recurso a dispositivos eletrônicos; ampliam incomensuravelmente sua consequências, afetando 

mais intensamente o clima de boa convivência e colaboração que deve reinar nas escolas e em 

outros espaços, ao colocar em risco a saúde mental das crianças e dos jovens e pondo em causa os 

direitos fundamentais dos cidadãos.

De  acordo  com  a  autora,  Rocha  (2012),  o  potencial  multiplicativo  das  mensagens 

disparadas por meio das tecnologias revela o caráter repetitivo da prática. A repetição não depende 

apenas  do  um único  autor  para  acontecer,  pois,  na  medida  em que  cai  em rede,  sua  autoria, 

amplitude e audiência são caracterizadas pela comunicação horizontalizada, todos com todos; as 
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mensagens são compartilhadas, manipuladas, reproduzidas com rapidez e comodidade.

A  prática  de  cyberbullying depende  da  existência  de  espectadores.  A  divulgação 

massificada de imagens e informações privadas ou perturbadoras funciona na medida em que são 

vistas. Nem sempre esse espectador é reconhecido como personagem atuante em uma agressão. No 

entanto, é fundamental para a continuidade do conflito.  

Rocha  (2012) diferencia  do  cyberbullying em  relação  ao  local  das  praticas  dessa 

violência, no qual não possui “um lugar”, pois acontece em um espaço “desterritorizado”:

A mobilidade das tecnologias digitais tira o sossego das vítimas, o que faz do cyberbullying 
uma forma de violência invasiva que ameaça os indivíduos em diferentes locais. Portanto, e 
como não acontecia no bullying tradicional, o lar já não é, lugar de refúgio para a vítima, 
que continua recebendo pelo SMS ou pelos  e-mails em qualquer lugar que vá. (ROCHA, 
2012 p. 82)

Para  a  autora,  isto  certamente também  caracteriza  uma  maior  dificuldade  para  o 

agredido sair do contexto das agressões. Este é o tormento permanente que o cyberbullying provoca 

e faz com que a criança, o adolescente ou o adulto humilhado não se sinta mais seguro em lugar 

algum.  

O cyberbullying pode ser evidenciado pelo uso de instrumentos da web, tais como redes 

sociais e comunicadores instantâneos, para depreciar, incitar a violência, adulterar fotos e dados 

pessoais com o intuito de gerar constrangimentos psicossociais à vítima. Segundo Slonge e Smith 

(2008),  as  mensagens  emitidas  por  estes  meios  possuem  o  intuito  de  maltratar,  humilhar  e 

constranger indivíduos ou registrar através de fotos em câmeras digitais  ou no celular e depois 

exibir o vídeo como forma de troféu em blogs, fotoblogs ou redes de relacionamento.

Para Hernández e Prados (2007),  o  cyberbullying é  também uma forma de  bullying 

indireto e não presencial: implica o fato de o agressor, já que não tem contato direto com a vítima, 

não ver o sofrimento e dor dela, e ter significativamente prejudicada sua capacidade de empatia. A 

psicóloga Andréa Jotta (2011), do Núcleo de Pesquisas da Psicologia da Informática (NPPI) – PUC-

SP acrescenta a este pensamento que a internet dá ao agressor uma capa devido ao anonimato, como 

se ele pudesse se esconder.

A possibilidade  de  anonimato  na  internet  é  o  elemento  que  encoraja  as  atitudes 

agressivas; inclusive quem pratica o  cyberbullying,  em muitos casos,  sente a ausência de culpa 

porque não está frente a frente com que ele agride.

De acordo com a advogada Gisele Truzzi  (2013),  os agressores não possuem muita 

noção disso, numa inocência, de que era só uma brincadeira, uma “trolagem” na internet. Com isso, 

existe um limite muito tênue entre o que seria o cyberbullying e a brincadeira de mau gosto.
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As brincadeiras devem ser inofensivas ou, no mínimo, breves. A brincadeira passado 

limite, segundo  Andréa Jotta (2011), e vira um cyberbullying quando  o agredido pede para você 

parar e você não para. “Passando para uma relação de poder, ou seja, você começa a ter ganho 

pessoais em mal tratar os outros, psicologicamente falando. Você começa a ter prazer em mal tratar 

os outros.” (ANDRÉA JOTTA, 2011)

Segundo Gisele  Truzzi  (2013),  os  adolescentes  por  si  só,  têm esta  característica  da 

perversidade, de quer ganhar em cima do outro, eles estão testando comportamentos, e nestes testes 

eles vão tendo comportamentos bons e tendo comportamentos ruins.

Segundo pesquisa realizada pelo Ibope Nielsen Online17 foi  constatado que as redes 

sociais congregam cerca de 29 milhões de brasileiros por mês, e que para a cada quatro minutos na 

rede, os brasileiros dedicam um a atualizar seu perfil e bisbilhotar os amigos.

Gisele Truzzi (2011), advogada especialista em Direito Eletrônico, faz questionamentos 

dos dados, devido o impacto da internet, “mas qual será o impacto da utilização exacerbada da 

Internet para o contato social?” Temos que ter em mente que os sites de relacionamento, assim 

como qualquer outra tecnologia, são neutros, e seu uso pode ser positivo. Tudo depende da maneira 

como são utilizados.

O  cyberbullyng é mais comum do que podemos imaginar. Pesquisa inédita no Brasil, 

realizada pela ONG Plan Brasil18, que atua no desenvolvimento de crianças e adolescentes, revela 

que o  cyberbullying já é mais  frequente que o  bullying.  Dos 5.168 alunos que participaram da 

pesquisa, realizada nas cinco regiões do País, 10% já sofreram ou praticaram  bullying, enquanto 

16,8%  foram  vítimas  e  17,7%  praticaram  o  cyberbullying.  Por  se  multiplicar  de  maneira 

inimaginável, as ofensas feitas virtualmente causam preocupações.

De acordo com pesquisa  “Bullying no ambiente escolar”  da ONG Plan, realizada em 

2010, com 5 mil estudantes brasileiros de 10 a 14 anos  em 25 escolas públicas e particulares nas 

cinco regiões  do país,  17% deles  já  foram vítimas  de  cyberbullyng no mínimo uma vez:  13% 

insultados  pelo  celular  e  87%  por  textos  e  imagens  enviados  por  e-mail  ou  via  sites  de 

relacionamento.  Outro estudo feito sobre o assunto, realizado pela SaferNet,  revela ainda que a 

prática da intimidação virtual representa um dos maiores riscos da internet para 16% dos jovens 

brasileiros conectados à rede.

Os psicólogos e especialistas das áreas sociais e educacionais são unânimes em dizer 

que hoje já não se pode separar o real do virtual.  O  cyberbullying é uma prova de que nossos 

instintos mais agressivos invadem as tecnologias e trazem cada vez mais transtornos para nosso 

17 Disponível em: <http://veja.abril.com.br/080709/nos-lacos-fracos-internet-p-94.shtml >. Acesso em: 8 de maio de 
2013

18 Disponível em: <http://www.promenino.org.br/Portals/0/pesquisabullying.pdf >. Acesso em: 10 de maio de 2013

http://www.promenino.org.br/Portals/0/pesquisabullying.pdf
http://veja.abril.com.br/080709/nos-lacos-fracos-internet-p-94.shtml
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mundo real. Ser humilhado, ridicularizado, xingado, ter sua vida exposta de forma trágica diante de 

milhões de pessoas está cada vez mais comum.

Para  esclarecer  as  características  do  cyberbullying,  a  seguir  serão  mostrados  três 

exemplos de diferentes agressores, vítimas e motivações dessas práticas de violência.

A primeira é uma comunidade “Eu odeio o professor George” da rede social  Orkut, 

onde os atos de violência são contra o professor. Nela são feitas enquetes e fóruns denegrindo o 

professor, como é ilustrado na figura 11.

O  segundo  caso  são  diversas  comunidades  da  rede  social  Orkut utilizadas  para 

descriminar e incentivar a propagação de ódio contra as pessoas,  como vemos exemplificadas na 

figura 12.

Figura 11: Comunidade do site de relacionamento Orkut: Eu 
Odeio o Prefessor George!



55

No terceiro exemplo são declarações de um vitima de cyberbullying, como será visto na 

figura 13, promovido por algumas páginas do Facebook. Elas postaram fotos da garota e fizeram 

brincadeiras desagradáveis sobre seus pelos faciais.

Figura 12: Comunidades do site Orkut. 

Figura 13: Depoimentos Julia Gabriele pelo site Twitter
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Willard  (2007,  p2)  classifica  sete  formas  de  violência  verbal  e  escrita  através  das 

práticas de cyberbullying:

• Exclusão: pessoas se unem na internet para excluir alguém, é muito comum em grupos on-

line, como os chats.

• Flaming (chama):  envio de mensagens vulgares ou que mostram hostilidade em relação a 

uma pessoa.  Essa mensagem pode ser enviada para um grupo on-line ou para a própria 

pessoa hostilizada, via e-mail ou mensagem de texto (SMS).

• Cyberstalking:  Segundo  Gisele  Truzzi,  o  termo  cyberstalking vem do  inglês  stalk,  que 

significa “caçada”, e consiste no uso das ferramentas tecnológicas com intuito de perseguir 

ou  ameaçar  uma  pessoa.  É  a  versão  virtual  do  stalking,  comportamento  que  envolve 

perseguição ou ameaças contra uma pessoa, de modo repetitivo, manifestadas através de: 

seguir a vítima em seus trajetos, aparecer repentinamente em seu local de trabalho ou em sua 

casa, efetuar ligações telefônicas inconvenientes, deixar mensagens ou objetos pelos locais 

onde a vítima circula, e até mesmo invadir sua propriedade.

• Agressão on-line: envio repetido de mensagens ofensivas via e-mail ou SMS a uma pessoa.

• Difamação: envio de mensagens para terceiros ou postadas de comentários em ambientes 

digitais de caráter prejudicial, com informações falsas e afirmações cruéis sobre uma pessoa.

• Substituição ilegal da pessoa: fazer-se passar pela vítima e enviar ou postar arquivos de 

texto, vídeo ou imagem que difamem o agredido.

• Outing: enviar ou postar material sobre uma pessoa contendo informações sensível, privada 

ou constrangedora, incluídas resposta de mensagens privadas ou imagens.

As  práticas  de  cyberbullying  são  cada  vez  mais  comum,  como  foi  mostrado  nos 

exemplos. Além do aumento dessa prática, é visto a abrangência de seus efeitos, sem um lugar 

seguro ou de fuga. Com formas distintas de praticá-lo, o cyberbulllying necessita de um olhar mais 

cuidadoso, pois, “o virtual não se opõe ao real” (LEVY, 1996, p.16).

A  próxima  seção  traz  como  a  justiça  brasileira  trata  os  casos  de  bullying  e 

cyberbullying. Nela serão mostradas as leis e os projetos de lei que abarcam esses atos de violência.

2.5 Leis x Bullying e cyberbullying no Brasil

No Brasil, não existem leis destinadas a punir em especial os autores desses crimes, eles 

são enquadrados no Código Civil como crimes contra a honra, ofensas de natureza semelhante à dos 
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crimes de calúnia, injúria e difamação. Ocorre também o crime de falsa identidade e o crime de 

preconceito.

A pedofilia também não possui um enquadramento especifico no código, sendo julgado 

pelo crime de estupro e atentado violento ao pudor. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 

possui artigos para aprimorar o combate à produção, venda, distribuição e aquisição de pornografia 

infantil.  

Todos os crimes se encontram no Código Penal Brasileiro19 e no Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA)20:

Art. 138 - Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Pena -  
detenção, de seis meses a dois anos, e multa; Art. 139 - Difamar alguém, imputando-lhe 
fato ofensivo à sua reputação. Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa; Art. 140 - 
Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Pena - detenção, de um a seis 
meses, ou multa.
Art.  307  -  Atribuir-se  ou  atribuir  a  terceiro  falsa  identidade  para  obter  vantagem,  em 
proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem. Pena - detenção, de três meses a  
um ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave; Art. 240 - Ameaçar 
pessoa ou grupo de pessoas por causa da sua raça, cor, origem étnica ou nacional, religião, 
sexo, orientação sexual ou identidade de gênero; com a intenção de incitar à discriminação 
racial, religiosa ou sexual, ou de a encorajar, é punido com pena de prisão de seis meses a  
cinco anos.
Art. 213. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal  
ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso: (Redação dada pela 
Lei nº 12.015, de 2009). Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos. (Redação dada pela 
Lei nº 12.015, de 2009); Art. 215. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com 
alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de 
vontade da vítima: (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009). Pena - reclusão, de 2 (dois) 
a 6 (seis) anos. (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009).
Art. 240. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, 
cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente: (Redação dada 
pela Lei  nº  11.829, de 2008).  Pena – reclusão,  de 4 (quatro)  a  8  (oito) anos,  e  multa.  
(Redação dada pela Lei nº 11.829, de 2008); Art. 241. Vender ou expor à venda fotografia, 
vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo 
criança ou adolescente: (Redação dada pela Lei nº 11.829, de 2008). Pena – reclusão, de 4 
(quatro) a 8 (oito) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 11.829, de 2008).

O deputado  federal  Carlos  Eduardo  Vieira,  do  PDT/RS,  apresentou  no  plenário  da 

Câmara, no dia 4 de junho de 2009, projeto de lei nº 5369 para combater o bullying e cyberbullying 

no Brasil. O projeto prevê a criação de um programa nacional que envolva palestra e debates nas 

escolas e também com os pais como forma de enfrentar o problema. Atualmente, o projeto de lei 

está “Pronta para Pauta na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC)”21.

19 Código Penal Brasileiro. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm >. Acesso 
em: 1 de maio de 2013.

20 Estatuto da Criança e do Adolescente. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm>. 
Acesso em: 1 de maio de 2013.

21 Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=437390>. Acesso em: 
1 de maio de 2013.

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=437390
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm
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A Lei  12737/2012,  em  vigor  desde  02  de  abril,  conhecida  como  “Lei  Carolina 

Dieckmann”,  regulamenta  os  cibercrimes  praticados  no  país,  punindo  todo  e  qualquer  tipo  de 

violação  dos  mecanismos  de  segurança  da  internet  para  obtenção  de  informações  privadas  ou 

comerciais.  A nova  lei,  proposta  pelo  deputado  Paulo  Teixeira  (PT-SP),  classifica  como crime 

justamente  casos  como  esse,  em que  há  a  invasão  de  computadores,  tablets  ou  smartphones, 

conectados ou não à internet, “com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações”.

Existe outro projeto de lei que transmita no Senado Federal sobre a violência dirigida a 

professores.  O projeto de lei  n º191 de 2009, do senador Paulo Paim, do PT/RS, visa garantir 

procedimentos de socialização e de prestação jurisdicional, ainda prevê medidas protetivas para os 

casos de violência contra o professor oriundo da relação educativa. A situação do projeto de lei é 

“matéria com a relatoria” da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa22.

Segundo Rocha (2012), apenas o Estado da Santa Catarina possui uma lei especifica 

contra o  bullying nas escolas.  A lei  nº 14.651, de 12 de janeiro de 2009, autoriza a instituir  o 

Programa de Combate ao  Bullying,  implica ação interdisciplinar e participação comunitária, nas 

escolas públicas e privadas.

O teórico do Direito Penal Silva Sánchez (2002) afirma que o processo de tecnologia 

propiciou  a  criação  de  novos  tipos  de  delinquência  e,  ao  mesmo  tempo,  permitiu  que  a 

criminalidades tradicionais encontrassem outros campos.

2.6 Considerações do Capítulo

O  bullying foi aqui apresentado com todas suas características. Foram mostradas sua 

definição, a diferenciação de um briga normal da idade e quando os atos de violência não são mais 

uma brincadeira.  Sendo,  o  bullying um comportamento  agressivo de natureza  repetitiva  que se 

baseiam numa relação de poder.

Os agressores, agredidos e espectadores foram analisados e expostos suas características 

e suas funções dentro das práticas de  bullying, podendo reagir de diversas formas aos atos esses 

violência.

Há 4 tipos de bullying, bullying direto e físico, bullying direto e verbal, bullying indireto 

e cyberbullying, e neles existem características diferentes e com efeitos diversos. O cyberbullying é 

estudado como mais profundamente.

O  cyberbullying é  o  bullying praticado através dos meios eletrônicos  com o uso da 

22 Disponível em: <http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=91006 >. Acesso em: 05 de 
maio de 2013.

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=91006
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tecnologia da informação e comunicação como recurso para a prática de comportamentos hostis e 

reiterados contra um grupo ou um indivíduo.

Mesmo com os efeitos sobre as pessoas vítimas de bullying e cyberbullying, no Brasil, 

não existem leis própria para esses atos de violência. Assim, algumas leis existentes abarcam certas 

ações e alguns projetos de lei específicas estão tramitando na justiça.

O bullying e o cyberbullying são temas que necessitam ser tratados e postos em debate 

na sociedade, assim trazendo informações sobre os termos em si e suas características. A novela 

Malhação retratou o tema na temporada 2012/2013 e essa retratação será analisada no próximo 

capítulo.
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CAPÍTULO 3 - O CYBERBULLYING NA NOVELA MALHAÇÃO

O objetivo principal deste estudo é descobrir qual o papel da mídia televisiva, através do 

estudo de caso da novela Malhação, ao problematizar o  cyberbullying  aos seus telespectadores, 

esclarecendo assim, como esse assunto delicado e polêmico é exposto pela novela.

Para analisar o cyberbullying retratado na novela, é necessário escolher um objeto para 

aprofundar o estudo sobre o tema. Assim, serão analisados o cyberbullying e  bullying, que foram 

utilizados como temas abordados na novela Malhação, na temporada 2012/2013.

Com isso, será exposta primeiro a metodologia de pesquisa utilizada para analisar o 

objeto, através da observação sobre os vídeos da novela e textos sobre o tema, sobretudo, mostrando 

quais foram os métodos utilizados na análise. Para analisar o objeto é preciso conhecê-lo melhor. 

Com isso, um breve histórico da novela malhação será exposto. Após isso, serão exemplificados 

alguns  temas  abordados  pela  trama  da  telenovela  e  também  serão  exibidos  dados  sobre  sua 

audiência.

A  temporada  que  foi  estudada  nesta  monografia  será  abordada  em  uma  seção, 

mostrando, em especial como o bullying e cyberbullying foram tratados na trama. Trazendo cenas e 

diálogos  para  exemplificar  como  o  texto  foi  mostrado  pela  novela.  Para  finalizar  serão  feitas 

observações de como o tema foi abordado pela novela, levando em conta, para análise, as definições 

já expostas neste trabalho, fazendo a comparação e uma análise crítica de como um tema delicado é 

tratado em Malhação.

3.1 Metodologia de Pesquisa

A opção por estudar a novela Malhação  como objeto de estudo do cyberbullying  foi 

devido ao fato de a telenovela ser direcionada aos jovens e, durante seus 18 anos no ar, além de 

possuir uma certa importância nas telenovelas brasileiras, foram  tratados temas que perpassam a 

realidade desses adolescentes. Com isso, os temas que ela aborda chegam de uma forma mais rápida 

aos jovens, por ser direcionada a eles.

A Malhação é, ainda, uma das primeiras telenovelas a tratar do bullying e cyberbullying, 

com estas nomenclaturas. A trama ainda possui como cenário principal uma escola, local que é 

também onde mais acontecem as práticas de bullying.

Para analisar o  cyberbullying na novela Malhação, temporada 2012/2013, foram  34 

episódios analisados com maior cuidado, pois eles tratam, diretamente ou indiretamente, do assunto. 

Através  do  material  recolhido,  como  vídeos  e  textos  do  site,  foi  necessário  ocorrer  uma 
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transmetodologia, pois segundo o comunicólogo Alberto Efendy Maldonado (2008):

O  problema  de  comunicação,  pensada  em  seus  aspectos  educacionais  e  multicultural, 
requer  a  presença  de  uma  estrutura,  de  um  conjunto  de  estratégias  metodológicas 
convergentes para sistematizar, compreender e resolver problemas específicos.
Estes métodos de conjuntos, que são misturados e reconfigurados em categorias lógicas, 
teorias e modelos é o que chamamos metódica como transmetodologia. Este é um método 
heurístico que é construído em cada questão; alimentando conhecimento dinâmica estão 
sendo produzidos pelos métodos gerais e particulares em cada área relevante (por objeto ou 
problema)  e,  reforçado  com  o  conhecimento  incorporado  na  linha  de  comunicação 
transdisciplinar. Assim, o estabelecimento de uma relação dialética entre transmetodologia 
e  transdisciplinaridade,  o  primeiro  correspondente  metódico  requisitos  teóricos  deste 
último. (MALDONADO, 2008, p. 10)

Assim, em primeiro lugar,  foi  realizada uma Pesquisa Bibliográfica,  sendo uma das 

metodologias utilizadas no trabalho. Através de pesquisas de artigos, livros entre outros materiais, 

irá adquirir uma noção do que já foi escrito e quais foram as respostas encontradas sobre o assunto.

Com o tema escolhido, um rol de palavras chave definido e a delimitação do tema no 

tempo e no espaço, foi realizada uma pesquisa com as seguintes fontes: a fonte primária, textos 

sobre o assunto,  e as fontes  secundárias,  que incluem a referência  do material  registrado e,  no 

máximo, o resumo do documento. A Pesquisa bibliográfia serviu bastante para referenciar todo o 

trabalho. Pois, segundo a professora Ida Regina Stumpf (2010), a:

Pesquisa  bibliográfica,  num  sentido  mais  amplo,  é  o  planejamento  global  inicial  de 
qualquer  trabalho  que  vai  desde  a  identificação,  localização  e  obtenção  da  bibliografia 
pertinente sobre o assunto, até a apresentação de um texto sistematizado. (STUMPF 2010, 
P.51)

Além de utilizar textos encontrados e debatidos durante a pesquisa bibliográfica, foram 

utilizados os vídeos da novela e os vídeos postados na Web TV,  TV orelha, no site de malhação. 

Segundo Sá-Silva, Almeida e Guindani (2009), o documento como fonte de pesquisa pode ser tanto 

escrito como não escrito, tais como filmes,  vídeos,  slides, fotografias ou pôsteres. Então, como 

fonte deste estudo, serão analisados vídeos da novela Malhação, temporada 2012/2013, que teve 

inicio no dia 13 de agosto de 2012 e terminou no dia 5 de julho de 2013.

Desses  vídeos  houve  um  recorte,  onde  foram  analisados  somente  aqueles  em  que 

existem alguma menção, diretamente ou indiretamente, com práticas de  bullying e  cyberbullying 

realizadas,  principalmente,  pelo  personagem  Orelha  (David  Lucas)  contra  o  personagem  Rafa 

(Rodolfo Valente) os vídeos foram realizados entre os dias 13 de agosto de 2012 até 19 de fevereiro 

de 2013, data que o personagem Rafa saiu da trama.

Para  descobrir  qual  o  papel  da  mídia  televisiva  ao  tratar  desse  tema  delicado,  é 

necessário alcançar alguns objetivos secundários, os quais citarei alguns a saber: Esclarecer a forma 
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que novela retrata o tema, mostrar como o cyberbullying  é apresentado pela novela. É necessário 

descobrir  também,  quais  os  estereótipos  criados  pela  novela,  através  de  suas  caracterizações, 

ajudando na problematização do tema.

Outro  objetivo  secundário  é  mostrar  qual  o  papel  da  mídia  no  esclarecimento  do 

cyberbullying, expondo qual é o papel da novela na educação da sociedade ao tratar do tema.    

A pergunta principal que foi o norte neste trabalho: Como acontece a problematização 

do cyberbullying apresentado na novela malhação?

Junto com ela vêm perguntas secundárias:

•  Quais são as diretrizes da mídia televisiva ao tratar de temas delicados?

• Quais são os rótulos criados pelos meios de comunicação através da novela Malhação 

temporada  2012/2013  para  os  agressores,  os  agredidos  e  os  espectadores  de  bullying  e 

cyberbullying?   

O  cyberbullying tornou-se  recorrente  na  mídia.  Porém,  é  necessário  pensar  que  o 

Bullying se apresenta, principalmente em programas informativos, por contas de tragédias, sendo 

importante que haja um questionamento da abordagem do tema pela mídia.

Então para analisar essa relação foi feito um estudo de caso, pois "a essência de um estudo 

de caso é tentar esclarecer uma decisão ou um conjunto de decisões: o motivo pelo qual foram 

tomadas, como foram implementadas e com quais resultados” (Schramm, 1971).

Segundo a definição de Yin (1990):

O estudo de casos é uma forma de se fazer pesquisa social empírica ao investigar-se um 

fenômeno atual dentro de seu contexto de vida-real, onde as fronteiras entre o fenômeno e o 

contexto não são claramente definidos e na  situação em que múltiplas fontes de evidência 

são usadas. (YIN, 1990) 

Os capítulos estudados foram os que têm a ver com os vídeos do blog TV Orelha e 

cenas onde ocorreram práticas de bullying. Assim, abrange os capítulos que aparecem as causas das 

postagens, os assuntos tratados, as postagens e as consequências dos posts.

Os vídeos do blog são disponibilizados em uma seção especial do site da novela, com os 

comentários do autor do TV Orelha. Os vídeos do “TV Orelha23” são exclusivos para ser postados 

23 Disponível em: http://especiais.malhacao2012.tvg.globo.com/novelas/malhacao/tv-orelha/ Acesso em: 15 de junho 
de 2013

http://especiais.malhacao2012.tvg.globo.com/novelas/malhacao/tv-orelha/
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na web, cujas mostram situações em trechos e sob outros ângulos de câmeras na TV, diferentes dos 

exibidos na novela. O personagem narra acontecimentos dos capítulos da trama, a partir de imagens 

que grava no seu celular e edita no computador de casa.

O método de análise de conteúdos, definido pelas professoras Menga Lüdke e  Marli 

André (1986) acima, serviu de base para analisar os textos e os vídeos coletados no trabalho, sendo 

usado para descrever e interpretar o conteúdo de toda classe de documentos e textos. Através dessa 

análise, serão conduzidas as descrições sistemáticas, qualitativas, ajuda a reinterpretar as mensagens 

e a atingir uma compreensão de seus significados num nível que vai além de uma leitura comum.

Sobre a análise de conteúdos, pode-se dizer que é uma técnica de pesquisa destinada a fazer 
inferências válidas e replicáveis dos dados para o seu contexto, ou ainda, um método de 
investigação do conteúdo simbólico das  mensagens,  as  quais  podem ser  abordadas sob 
diferentes formas e ângulos: palavras, sentenças, parágrafos, ou até o texto como um todo, 
podem ser analisados de acordo com uma estrutura lógica de expressões e elocuções ou até 
com uma análise  temática.  Mas  as  interpretações  dos  documentos  podem ser  diversas: 
políticas, psicológicas, literárias, filosóficas, éticas. (LÜDKE e ANDRÉ, 1986 p. 46- 47)

Na próxima  seção  será  mostrada  com mais  profundidade  a  telenovela  que  trata  do 

bullying e cyberbullying,  expondo um breve histórico da novela, os temas que já foram tratados e 

dados sobre audiência. Também serão exibidos dados e informações sobre a temporada 2012/2013, 

que teve como um dos seus temas abordados o bullying.

3.2 Malhação 

A Novela Malhação, escrita por Ana Maria Moretzsohn e com a colaboração de Charles 

Peixoto,  Ricardo  Linhares,  Marcia  Prates,  Andrea  Maltarolli,  Emanuel  Jacobina,  Patrícia 

Moretzsohn, Ronaldo Santos, Vinícius Viana e Maria Helena Nascimento, teve seu inicio em 24 de 

abril de 1995, como um teste para entrar no time da Globo em um novo horário. A telenovela é  

exibida até hoje de segunda a sexta, às 17h30 min, na Rede Globo, como é ilustrada na figura 1424, 

em sua primeira temporada.

24 MALHAÇÃO, 1ª Temporada. 1995.  Altura: 327 pixels. Largura: 500 pixels. 36Kb. Formato JPG. Disponível em: 
<http://www.diariociumento.com/2012/10/aberturas-de-malhacao-1995-2012.html>. Acesso em: 16 de junho de 
2013.

http://www.diariociumento.com/2012/10/aberturas-de-malhacao-1995-2012.html
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Segundo Fernandes (1997), a história se desenvolveu ao redor da “Malhação”, academia 

de ginástica e aeróbica de classe média alta na cidade do Rio de Janeiro. A dona e sua família assim 

como o pessoal que trabalha na academia e os alunos têm como ponto comum de suas vidas a 

“Malhação”, a qual consideram uma segunda casa, e é aí que se desenvolvem as histórias.

Nos  primeiros  anos,  conforme  Memória  Globo  (2013),  a  estrutura  narrativa  de 

Malhação funcionava a partir de uma divisão semanal. Uma trama começava na segunda-feira e era 

resolvida na sexta, apresentando um gancho para o tema da semana seguinte. Mais tarde, a ação 

passou  a  ser  contínua  até  a  conclusão  da  história  no  final  da  temporada.  Esse  esquema  foi 

abandonado já no segundo ano, em favor de histórias mais prolongadas, sem desfecho imediato.

Assim, conforme Xavier (2007), com Malhação, a Globo tentou um novo formato de 

teledramaturgia, semelhante às soap operas norte-americanas, em que não há previsão de término. 

O  programa  vai  se  prolongando  com a  inclusão  de  novos  temas  e  novos  personagens  a  cada 

temporada.  Voltado  para  o  público  jovem,  a  princiípio,  era  apresentado  o  cotidiano  de  uma 

academia de ginástica. A partir de 1999, o cenário passou a ser um colégio e Malhação ganhou um 

subtítulo: Múltipla escolha, o nome do colégio.

Para Fernandes (1997), a telenovela segue o estilo norte-americano, porém realizando 

uma  soap opera à brasileira. A novela possui um elenco fixo de aproximadamente 18 artistas e 

participações de convidados especiais continuamente. 

Até os dez primeiros  anos de existência,  cerca de quinhentos atores apareceram em 

Malhação, fazendo parte do elenco fixo ou em participação. Pois, desde o início, apostou-se na 

troca de experiências entre atores veteranos e jovens talentos, o que se tornou uma marca registrada 

Figura 14: Malhação 1ª Temporada (1995)
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do programa. Grande parte deles com mais de um personagem em fases diferentes, além dos mais 

de 35 autores e vinte diretores que já registraram seu trabalho na série.

A trama,  dirigida  especialmente  para  jovens,  pretende abordar  seus  problemas  mais 

frequentes  na  adolescência,  como drogas,  discussões  como a virgindade,  preconceitos  raciais  e 

sociais,  separação  de  casais,  divórcio  dos  pais,  ciúmes  dos  filhos,  intrigas,  namoros,  gravidez 

indesejada, preferências sexuais, entre outros conflitos humanos. 

Nos anos 2000, de acordo com Xavier (2007), a novela Malhação (Globo) tornou-se o 

programa com a maior carga de campanhas de merchandising social da TV brasileira, como já foi 

abordado na seção 1.4. De janeiro de 2000 a junho de 2004, contabilizou quase 40% das cenas 

desse  tipo  exibidas  em todas  as  novelas  da  Globo  no  período.  Em 2004,  falou  a  respeito  da 

importância do trabalho voluntário e da doação de sangue. Em temporadas anteriores, abordou a 

Aids e a violência contra as crianças.

Segundo Ana Carolina Ruas Lacombe (2012), a cada temporada, um tema de discussão 

é  abordado:  a  transmissão  do vírus  HIV (1999),  gravidez na adolescência (várias  temporadas), 

corrupção (2001), erro médico (2002) entre outros.

De  acordo  com  as  comunicólogas  Ronsini,  Oliveira-Cruz  e  Prediger (2012),  a 

relevância de Malhação enquanto objeto de análise é identificada com facilidade, pois em abril de 

2012, a telenovela completou 17 anos de exibição, sendo considerada por muitos estudiosos a única 

soap opera produzida na história de TV aberta brasileira. Além disso, é o único programa de gênero 

ficcional dedicado exclusivamente para o jovem, que, por sua vez, compõe uma importante parcela 

da audiência televisiva.

A manutenção do programa no ar durante tantos anos está atrelada, entre outros fatores, 

à aproximação alcançada entre a narrativa proposta e a identificação do seu público. A abordagem 

temática de  Malhação se baseia invariavelmente em aspectos do cotidiano jovem e suas tensões: 

sexualidade, família, escola, consumo, etc. Embora não registre os índices de audiência na casa dos 

42 pontos, como no início dos anos 2000 é possível afirmar, segundo as escritoras, que o programa 

mantém uma assistência significativa.

De acordo com  Ronsini,  Oliveira-Cruz e Prediger (2012), devido a sua relevância a 

telenovela já foi objeto principal de diversas pesquisas, como os estudos que observam o jovem 

representado em  Malhação como “um ser  interessado em sexo,  festas  e  amizade,  com alguma 

ênfase nos estudos e preocupação com o futuro, com destaque para a ausência de compromissos” 

(MENEGAZ, 2006, p. 174). Já o ambiente reproduzido em Malhação é tido pelos pesquisadores 

como idealizado, o que instiga no receptor “o desejo de fazer parte do universo onde o adolescente é 

belo, bem sucedido, feliz, realizado e sem problemas, apenas com obstáculos a serem transpostos” 
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(COUTINHO, 2009, p. 61).

Para  a  análise  da  novela,  segundo  as  autoras é  necessário levar  em  conta  as 

considerações feitas por pesquisadores que trabalharam anteriormente com a Malhação. Segundo as 

categorias de análise elencadas (consumo, relações afetivas, trabalho, família e escola) como será 

mostrado a seguir, gerando uma contextualização histórica, para que seja possível perceber como a 

identidade juvenil, nos moldes aqui definidos, veio sendo observada pelos demais pesquisadores ao 

longo destes 18 anos de programa.

Segundo  Ana Carolina Ruas Lacombe (2012), a TV assume um papel de educadora, 

difundindo padrões de comportamento considerados inerentes à determinado público. Por Malhação 

ser voltado para um público majoritariamente adolescente, a identificação com os ideais da novela 

é,  em sua maioria,  maior.  A adolescência é,  segundo alguns pesquisadores,  período no qual  “a 

identificação aparece na função de mecanismo de defesa contra uma ameaça à sua identidade e, por 

conseguinte, à sua autoestima e à sua auto-representação” (Abrão, 2003: pág 31). Ou seja, a partir  

do momento em que o jovem assiste a um produto voltado para sua idade e seu comportamento, ele  

se  sente  na necessidade de se autoafirmar a  todo o tempo,  procurando alguma relação com os 

personagens  da  trama,  podendo  no  meio  deste  processo  de  identificação  mudar  ou  modificar 

conceitos e perspectivas, estes passados pela novela.

A contextualização da trama encenada em Malhação representa o cotidiano de jovens de 

classe média alta e classe alta.  Os ambientes frequentados,  os hábitos de consumo, os recursos 

materiais dos personagens demonstram que a narrativa da  soap opera  é pautada por valores da 

classe média.  Para Coutinho (2009, p.63), o foco na classe alta se dá pelo seu maior poder de 

consumo. Além disso, a classe alta representa o grupo de aspiração da maioria e, por isso, serve de 

referência na construção da narrativa.

O consumo é ainda representado na narrativa enquanto elemento constitutivo da cultura 

dos  jovens.  Através  do  consumo  de  bens  materiais  e  simbólicos,  os  grupos  de  adolescentes 

expressam significados, valores, e distinguem seus modos de ser (SOUSA, 2007, p. 54). Desde seu 

início, Malhação já repercutiu valores de diversos grupos: patricinhas, roqueiros, nerds, internautas, 

clubbers, novos hippies, hip hop, emo, skatistas, lutadores.

Os  conflitos  amorosos  em  torno  de  um  casal  protagonista,  cuja  união  encontra 

dificuldades a serem superadas ao longo da trama, têm sido o eixo temático central das temporadas 

de  Malhação. Deste modo, a partir de histórias de amor, estão atreladas questões conflituosas do 

universo  adolescente,  fazendo  emergir  na  soap  opera  temas  como  virgindade,  gravidez  na 

adolescência, romantismo e sexualidade. Para Andrade (2006, p. 1) o que sustenta a popularidade de 

Malhação é “a inserção que proporciona do adolescente no universo adulto,  especificamente,  a 
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socialização de determinadas regras e o aprendizado de roteiros e cenários culturais  que dizem 

respeito ao desenvolvimento de sua sexualidade”.

A inserção  de  personagens  adultos  e,  por  conseguinte,  da  família,  na  narrativa  de 

Malhação aconteceu especialmente após 1999, com a mudança do cenário principal da academia 

para o colégio Múltipla Escolha. Além da escola, foram incluídos na trama os núcleos familiares e  

outros cenários externos. Com a alteração, os conflitos em família, a relação entre irmãos, pais e 

filhos passaram a fazer parte do enredo da soap opera.

A modificação  buscou  ampliar  a  audiência,  mantendo  o  público  jovem  original  e 

atraindo o adulto, uma vez que a própria abordagem temática do programa passou por mudanças 

significativas: concentrando-se, a partir de então, em assuntos mais sérios na ótica adulta como 

violência doméstica e desemprego (ANDRADE, 2006, p. 1).

Embora o cenário principal de Malhação seja uma escola, é possível afirmar, segundo 

Ronsini, Oliveira-Cruz e Prediger (2012), que esta não aparece como tema específico na trama, mas 

sim como cenário onde as ações e as tensões da vida adolescente se dão. Isso significa que o 

ambiente escolar não configura, por si, nesta narrativa, conflitos internos: de um modo geral, os 

adolescentes estão satisfeitos com seus professores, não há questionamentos sobre currículos ou 

sobre a estrutura da escola (SOUSA, 2007).

Os temas escolares, nas poucas vezes que são tratados,  aparecem como artifícios da 

narrativa  para  introdução  de  diálogos  sobre  questões  pessoais  ou  cotidianas  dos  personagens 

(SANTOS,  2007,  p.  171).  Nesta  construção  narrativa,  em  que  o  professor  normalmente  é 

representado  por  um sujeito  que  prioriza  o  bom relacionamento  com os  alunos  e  os  métodos 

atrativos acima dos conteúdos,  acaba por se construir  um esvaziamento do papel  docente.  Esta 

noção é reforçada, ainda, pela recorrência de cenas que demonstram a sala de aula como ambiente 

propício para conversas paralelas com os colegas sobre questões pessoais, enquanto o professor 

ministra  o  conteúdo  (OLIVEIRA,  2003,  p.  91).  A reflexão  sobre  a  escola  enquanto  ambiente 

destinado ao ensino-aprendizagem, ao acesso do conhecimento, é reservada como plano secundário 

à trama.
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A temporada  que  vai  ser  analisada  será  Malhação 2012/2013.  A temporada  atual 

começou no dia  13 de agosto de 2012 e terminou dia  5 de julho de 2013. A história  atual  de 

Malhação foi escrita por Rosane Svartman e Glória Barreto e dirigida por Luis Henrique Rios.  

A telenovela conta com os atores Agatha Moreira (Ju),  Alice Wegmann (Lia, melhor 

amiga de Ju), Guilherme Leicam (Vitor), Rodrigo Simas (Bruno, irmão de Ju), Daniel Blanco (Gil), 

Danielle  Winits  (Marcela,  mãe de  Gil),  Pedro Cassiano (Sal,  irmão de  Vitor),  Marcelo  Várzea 

(Lorenzo Martins,  pai de Lia),  Louise D’Tuani (Luana),  Juliana Paiva (Fatinha)  e  David Lucas 

(Orelha) que interpretam os papéis principais, como são vistos na figura 1525.

O protagonista, inicialmente interpretado pelo ator Guilherme Prates (Dinho), que vivia 

um triângulo amoroso com Lia e Ju, foi substituído por Guilherme Leicam (Vitor) na metade da 

trama, que teve uma relação amorosa com Lia.  

Segundo  o  site  da  novela  Malhação26 esta  temporada  se  propôs  a  tratar,  além  do 

bullying, sobre “Triângulos amorosos, fofocas online, 'it girls' e periguetes prometem agitar a nova 

temporada da novela”.

Na  temporada  analisada,  os  conflitos  que  envolvem  os  personagens  são:  o  TDA, 

transtorno de déficit de atenção. O personagem Fera, vivido por Victor Sparapane, possui a doença. 

Bulimia, vivido pela protagonista Ju, interpretada pela atriz Agatha Moreira. O tema Tráfico de 

drogas é vivido pelos irmãos Vitor (Guilherme Leicam) e Sal (Pedro Cassiano). O racismo é sofrido 

pela personagem Rita (Jéssica Ellen). Já a virgindade é tema de discussão de diversos personagens 

25 MALHAÇÃO, Temporada 2012/2013.  Altura: 470 pixels. Largura: 600 pixels. 235Kb. Formato JPG. Disponível 
em: <http://contigo.abril.com.br/blog/jorge-brasil/2012/08/31/carrosselmalhacao-e-rebelde-na-luta-pela-atencao-da-
garotada/>. Acesso em: 16 de junho de 2013.

26 Disponível em: http://tvg.globo.com/novelas/malhacao/2012/Fique-por-dentro/noticia/2012/07/muita-confusao-
num-colegio-que-promete-bombar-conheca-nova-malhacao.html. Acesso em: 10 de junho de 2013.

Figura 15: Malhação temporada 2012/2013

http://tvg.globo.com/novelas/malhacao/2012/Fique-por-dentro/noticia/2012/07/muita-confusao-num-colegio-que-promete-bombar-conhe
http://tvg.globo.com/novelas/malhacao/2012/Fique-por-dentro/noticia/2012/07/muita-confusao-num-colegio-que-promete-bombar-conhe
http://contigo.abril.com.br/blog/jorge-brasil/2012/08/31/carrosselmalhacao-e-rebelde-na-luta-pela-atencao-da-garotada/
http://contigo.abril.com.br/blog/jorge-brasil/2012/08/31/carrosselmalhacao-e-rebelde-na-luta-pela-atencao-da-garotada/
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como: Ju (Agatha Moreira), Gil (Daniel Blanco), Morgana (Cacá Ottoni), Orelha (David Lucas), 

Lia (Alice Wegmann) e Dinho (Guilherme Prates). O cyberbullying é tratado também na Malhação 

2012/2013  feito  pelo  agressor  Orelha  (David  Lucas)  e  é  este  conflito  que  será  analisado com 

profundidade.

O personagem  Álvaro Gabriel,  conhecido como Orelha,  filma tudo e todos com seu 

celular, e mostra esses flagras no seu blog, “TV Orelha”. Isso acaba atingindo os colegas e deixando 

muita gente irritada, inclusive seus amigos do colégio. Mas ele permanece indiferente. Assim, o 

personagem pratica o cyberbullying e o bullying sem importar-se com as consequências, nem com 

as pessoas envolvidas no seus vídeos.  

Os vídeos da Web TV, o blog do TV orelha (Cf. Figura 16), são disponibilizados em 

uma seção do site da novela, além de ser exibidas cenas dos vídeos na novela, aonde é possível 

encontrar os vídeos, os comentários do autor da postagem, porém não há uma interação maior com 

os internautas. A TV Orelha, programa feito para o site de Malhação foi um dos finalistas do Emmy 

Awards  Internacional  Digital. O  EID  abrange  a  melhor  programação  do  mundo  desenhada 

especificamente para plataformas digitais, a TV Orelha concorreu na categoria infanto-juvenil.

Figura 16: Seção TV Orelha no site oficial da novela Malhação.
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Na próxima seção será exposto em detalhes como a telenovela mostrou o  bullying e 

cyberbullying,  relatando  algumas  cenas  da  malhação.  Ações  e  reações  dos  personagens  serão 

expostas através de diálogos.

 

3.3 As postagens sobre o tema

O bullying foi um dos temas tratados pela novela Malhação, na temporada 2012/2013, 

através do personagem Orelha, interpretado por  David Lucas. Ele que filmava cenas e situações, 

dos alunos e professores que aconteciam na Escola Quadrante ou lugares onde os personagens 

estivessem, para depois utilizar os vídeos em sua Web TV TV Orelha. A TV Orelha era utilizada 

para contar acontecimentos da escola, solicitar ajuda para encontrar amigos desaparecidos, como 

aconteceu durante a temporada com a Lia, o Dinho e o Tico (Xande Valois) e para fazer  bullying 

com os colegas de escola.

Porém, em alguns casos a brincadeira de mau gosto vai além, pois segundo o autor já 

citado,  Costantini  (2004),  o  bullying não  corresponde  a  brigas  normais  que  ocorrem  entre 

estudantes,  mas  verdadeiros  atos  de  intimidação  preconcebidos.  Elas  são  ameaças  que, 

sistematicamente,  com violência,  física  e  psicológica,  são  repetidamente  impostos  a  indivíduos 

particularmente mais vulneráveis e incapazes de se defenderem, o que leva a uma condição de 

sujeição, sofrimento psicológico, isolamento e marginalização. Como no caso dos atos de violência 

do personagem Orelha sobre o personagem da telenovela Rafa.

Assim, foram analisados os vídeos da novela e da Web TV (Cf. Figura 17), que está 

disponibilizada na seção Misturama do site, que reúne  posts  dos personagens, no site oficial da 

novela, que retratem sobre as causas das postagens de Orelha, as postagens que eram feitas por ele e 

as consequências dessas postagens no autor e no agredido pela publicação.

Além  do  cyberbullying  que  era  realizado  pelos  vídeos  postados  na  TV  Orelha,  o 

Figura 17: Vídeos na TV Orelha.
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personagem vivido por David Lucas também agredia o personagem Rafa pessoalmente.  Foram 34 

episódios analisados com maior cuidado, pois eles tratam, diretamente ou indiretamente, do assunto. 

Alguns capítulos serão usados para exemplificar a forma que a novela retratou o tema, como é visto  

na Tabela 1 abaixo:

Capítulo Data Acontecimento

4 16/08/2012 Festa da Ju, quando Orelha grava Rafa dançando.

6 20/08/2012
Primeira postagem de Orelha faz ironias com a dança de Rafa, 
fazendo comparações com a Lady Gaga.

7 21/08/12 Consequências da postagem
24 13/09/2012 Orelha pratica bullying contra Rafa, comparando com mulheres.
47 16/10/2012 Rafa reage as práticas de bullying de Orelha.

85 10/12/2012
Rafa posta a TV “V” de Vingança e Mathias lhe dar uma lição de 
moral.

86 11/12/2012 Consequências da postagem do TV “V” de Vingança

125 04/02/2013
Postagem “Cisne Rosa”, Orelha montagem com Rafa de Cisne 
Negro, depois que soube que ele vai fazer o curso de balé clássico.

126 05/02/2013 Consequências da postagem
127 06/02/2013 Reação do Diretor e conversa com Rafa
129 11/02/2013 Depoimento dos pais do Rafa

135 19/02/2013 Despedida de Rafa

Tabela 1: Cyberbullying na novela Malhação 

Desde o inicio da trama o personagem Orelha apelidou o Rafael de “Rafa Girl”, sempre 

o colocando no grupo junto as mulheres, questionando e fazendo bullying sobre a preferência sexual 

do personagem. A retratação do  bullying começa com um vídeo feito com o Rafael dançando e 

durante a ação o personagem já começa a debochar de Rafael, na cena do capítulo 4, exibido no dia 

16/08/2012, em conversa com Dinho:  

- Aí Dinho, você viu? O que foi que aconteceu com o 'Rafa girl' baixou o Lady Gaga nele, 
foi isso?
- Ele está se divertindo, Orelha. você vai ficar ai, de bobeira na festa?  (MALHAÇÃO, 
2013. Cap. 4)

Durante a gravação do TV Orelha, no capítulo 6, exibida no dia 20/08/2012, que contêm 

a cena do Rafael dançando, como ilustrada na figura, Orelha descreve a dança assim: “Ah, 'Rafa 

girl',  Arrasou! Mandou super bem de Lady Gaga. Pelo amor de Deus, né, cara?”, com um tom 

irônico.
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Porém, ao contrário do esperado pelo autor do post, o ato teve consequência para ele, 

pois o diretor da Escola Quadrante, Mathias, não classifica como uma simples brincadeira o ato, 

dando uma lição no Orelha: “Acho que isso tem outro nome, também em inglês, apesar de existir há 

séculos em muitas culturas: bullying, seu Álvaro Gabriel. Bullying!”.

O personagem não concorda com a acusação, mas Mathias o obriga a retirar o conteúdo 

do ar. Orelha ainda tenta se defender e alega liberdade de expressão. O diretor, porém é enfático: 

“Não me obrigue a tomar atitudes mais enérgicas e punir o senhor com uma suspensão! E tem mais: 

você vai se retratar com seu colega, publicamente”.

Porém, os posts não param por aí, e o personagem Orelha continua a perseguir o Rafael 

com atos de violência verbal, pessoalmente e através da internet, com comparações irônicas com as 

mulheres. Como o realizado no episodio 30, onde o personagem Orelha pergunta ao Rafa “Trouxe o 

biquíni Rafael? Desculpas, o maio? Não sei se você gosta de ficar com as marquinhas.” A amiga do 

Rafael reage “gente, vamos sair daqui, porque o nível do oxigênio baixou”.

No episódio 24, exibido no dia 13/09/2012, Orelha compara mais uma vez o Rafa com 

as mulheres e com sua ação retira risadas das pessoas e repúdio da professora Marcela, vivida por 

Danielle Winits, como é mostrado no dialogo abaixo:

- Futebol, Orelha? 
-Vocês já jogam futebol o dia inteiro, no recreio.
- Não. Mas só as meninas podem fazer gol
- Essa eu gostei.
- Na verdade, as meninas e o Rafa, né?
- Boa, moleque.
- Eu não achei menor graça nessa brincadeira. 
- Desculpa aí, Rafa. (MALHAÇÃO, 2012. Cap 24)

O personagem do Rafa não escuta todas as práticas de bullying em silêncio ou finge que 

o Orelha não existe. Assim, segundo Rocha (2002), o Rafa passa de vítima passiva para vítima 

agressiva,  quando ele  começa a  reagir  as  agressões  sofridas.  Em algumas  cenas  isto  é  melhor 

exposto, como no episodio 47, do dia 16/10/2012:

- Espera aí, o 'Rafa Girl' está com ciúmes, eu só não sei se é da Morgana ou do Fera. - Cala 
a boca, Orelha.
- Liga não Rafa, que o Orelha só fala besteira, mesmo. 
-  Mas eu cansei,  Dinho, de ser agredido pelo seu amiguinho aqui.  Orelha,  fica na tua, 
porquê eu não vou mais fingir que você não existe não, tá? Na próxima vez que você me 
sacanear, com algum tipo de brincadeirinha idiota, eu vou levar para a direção do colégio. 
Você entendeu? (MALHAÇÃO, 2012. Cap47)
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Ou mais, ele utiliza do mesmo instrumento na prática de bullying contra o Orelha. Nos 

episódios  83,  84 85 e 86,  a vingança é tratada.  Assim,  conforme é esclarecido por Maldonado 

(2011),  o  Rafa e  o  Orelha irão  trocar  de papeis,  assim transitam entre  os  grupos de vitimas  e 

agressores, pois essas rotulações não são fixas. Tudo começa quando, na saída de uma festa, Rafa 

salva  Orelha  de  ser  assaltado  e  para  recompensar  Orelha  diz  que  não  vai  mais  zoar  o  aluno 

pessoalmente, nem na TV Orelha. Porém ele não cumpre o que prometeu, exibindo imagens do 

Rafa desfocada e sem nome, mas como já foi utilizado o mesmo o vídeo dele dançando, sendo 

assim Rafa é facilmente identificado. Assim, Rafael decide se vingar dele e utilizar o vídeo que 

mostra que ele o salvou o Orelha para fazer o TV Vingança.

Fala Galera, o TV “V” de Vingança na área! E para quem paga de machão, nosso querido 
amigo Orelha até que é covarde. Confira comigo no re-play, foi ele, a donzela indefesa, 
Orelha.  E  agora?  Quem  poderá  salvar  o  indefeso?  É,  mas  vocês  acham  que  o  orelha 
aprendeu  a  lição?  TV Vingança  sem filtro,  sem noção  e  sem piedade.  Curtiu  Orelha? 
Curtiu? Curtiu? Então vai ver se eu estou na esquina. Babaca! (RAFAEL, 2012. Cap.85)

Com isso, o Orelha é zoado pelos colegas do colégio, assim, ele relembra de quando 

sofria  bullying na infância (Cf.  Figura 18), que na época era chamado pelos colegas de escola de 

quatro olhos, Dumbo e pirralho. Ele relata para Dinho como se sente: “Você me conhece desde 

quando  eu  era  menor,  você  sabe  como  esses  apelidos  são,  como  eles  me  esmagam.  Agora, 

cabeçudo, orelhudo, quatro olhos, voltou tudo, aí eu travei. O que eu posso fazer?”

Quando questionado, por Morgana, vivida pela atriz Cacá Ottoni, amiga de Rafa, sobre 

um possível arrependimento, Rafa responde: “Arrepender? Eu estou me sentindo ótimo” e relata 

que não está nem ai para como o Orelha vai reagir, alegando que ele já fez isso muitas vezes com 

eles e agora ele ia sentir na pele como é legal ser humilhado na rede.

Figura 18: Orelha sendo alvo de bullying quando criança.
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Após assistir o vídeo, Mathias, o diretor da escola, vai conversar com Rafa e abrir seus 

olhos para o que ele acabou de fazer:

-  Você tem noção que você cometeu o mesmo erro do Álvaro Gabriel? 
-  Parabéns, agora vocês são iguais.
-   Não mesmo,  Mathias.  O que eu  fiz  aqui  foi  justiça.  O que o Álvaro Gabriel  faz  é  
bullying.
- Já procurou no dicionário o que significa  bullying, Rafael? Vitimização, intimidação e 
agressão. Foi isso que você acabou de fazer. E agressão, só provoca mais agressão, onde 
você acha que isso vai parar? 
- Então, me diz o que eu podia fazer?
- O que combate o fogo é a água. Contra a violência a não violência. Foi com ela que 
Gandhi ganhou o império britânico. Foi com ela que Martin Luther king venceu o racismo 
- Espera aí Mathias, você acha que o Rafa tem que ser vítima do Orelha para sempre? Sem  
fazer nada? Sem reagir? 
- Não revidar, é reagir. Dar a outra face mostra pro seu agressor que ele não tem nenhum 
poder contra você.
- Só que dar a outra face o tempo todo, dói, dói muito.
-  Não  estou  dizendo  que  vai  ser  fácil,  Rafael.  Só  estou  querendo  dizer  que  é  mais 
inteligente. 
- Então, quer dizer que o Rafa não vai ser suspenso, né? 
- Eu fiz o Álvaro se desculpar publicamente com o Rafael, vou agir da mesma maneira com 
você.  A  não  ser  que  você  queira  mostrar  que  é  diferente  dele  e  se  desculpe 
espontaneamente.  (MALHAÇÃO, 2012. Cap.85)

Assim, Rafa arrependido, decide pedir desculpas a Orelha, que não aceita e diz que não 

vai ter pena dele na TV Orelha.

O último caso de  bullying, exibido nos capítulos 124, 125, 126, 127, 128, 129 e 135, 

envolvendo os personagens Orelha e Rafa, foi o caso do “cisne negro”, como o programa do TV 

Orelha foi intitulado. Ao descobrir que o Rafael iria viajar para o exterior para fazer uma faculdade 

de dança, mais especifico, um curso de balé clássico, Orelha decidiu colocar a notícia no ar, na sua 

Web TV. Porém, de uma forma bastante pejorativa.  Antes de postar,  o amigo de Orelha,  Pilha, 

alerta-o para o que ele está fazendo que isso não é uma brincadeira.

Porém, o Orelha acha que não tem coisa mais divertida que sacanear os outros e com 

isso lança o post na internet. Pilha ainda pede para o amigo tirar o vídeo do ar, mas a resposta é : 

”caiu  na  rede  é  peixe,  você  conhece  o  milagre  da  multiplicação?  Caiu  na  rede,  todo  mundo 

compartilha é assim que funciona.” Com o seguinte comentário e montagem com a foto do Rafael 

(Cf. Figura 19):



75

Oi,  gente.  Agora  virei  bailarina,  quer  dizer  estou  indo  para  Inglaterra  me  descobrir  
bailarina. Aí, como eu estou chique. Cansei deste mudinho pequeno do Colégio Quadrante.  
Agora eu vou ser uma estrela. Cisne negro que se cuide, agora vai ser 'Rafa Girl', cisne  
rosa. Como eu estou assumida! (ORELHA, 2013. Cap. 125) 

Após assistir ao vídeo, Rafael se revolta com a situação e ao chegar na escola é motivo 

de chacota por todos que passa e só deseja ir embora para ficar bem longe do Orelha. Ao encontrar-

se com o agressor, Rafael perde a cabeça e quer partir para a violência física, enquanto Orelha, 

ainda,  leva  tudo  como  uma  brincadeira  inofensiva  e  engraçado.  No  caso,   Orelha  confunde 

brincadeiras normais de colegas com o bullying e não as considera ofensivas.

Devido aos pais do Orelha estarem viajando há mais de 6 meses, quase sem manter 

contato, e está sendo cuidado por uma babá, o diretor da escola decide não expulsar mais o aluno, e 

sim,  dá-lhe  mais  responsabilidade  na  escola,  virando  monitor  e  assistente  do  inspetor  Robson, 

deixando mais tempo lá, para colocar mais limites e ajudar na formação deste cidadão. Também é 

exigido fazer um programa no TV Orelha pedindo desculpas ao Rafael,  ao fazer o  post Orelha 

revela que sofre muito com o bullying na infância, porém não aprendeu.

Indignado, Rafa exige a expulsão de Orelha, porém não é a atitude do diretor. O que o 

deixa mais revoltado e diz que o Mathias está incentivando a impunidade. Em conversa entre o 

Rafael e o Mathias, o diretor pede para ele fica o resto do semestre e explica que no caso do Orelha  

a escola tem a função de educar, além de informar., de impor limites ou então não sabe qual seria o 

futuro de Orelha. Porém, sem concordar, Rafa decide ficar.    

O diretor exige, junto com os pais do Rafael, Ronaldo e  Marina, vividos pelos atores 

Jandir Ferrari e Paloma Riani, o direito de resposta dos pais do aluno na TV Orelha, para relata o 

orgulho do filho por entrar em uma escola de dança. Em depoimento, o pai fala do orgulho do filho 

e exige o respeito a diferenças.

Figura 19:  Montagem realizada por Orelha com a foto do Rafael



76

O que diferencia um jovem que quer ser bailarino,  de um que quer ser  engenheiro? O 
preconceito. O engenheiro é motivo de orgulho, o bailarino é motivo de vergonha, mas será 
que tem que ser assim? Meu filho decidiu ser bailarino e isso me enche de orgulho. Por 
que? Porque ele vai emocionar as pessoas com sua arte.  Eu acho que o dever do pai é 
defender o direito do filho escolher o seu caminho, mesmo que seja fora dos padrões. Se 
todos fossem iguais, o mundo seria medíocre. Então, viva a diferença. (RONALDO, 2013. 
Cap. 129)

Por fim, Orelha faz um vídeo de despedida para Rafa, desejando boa viagem  e admite 

que sempre teve um pouco de inveja dele, por tantas pessoas gostarem dele e dos pais que o amam 

do jeito que ele é e que vai sentir saudades de zoar ele.

Assim, o bullying foi retratado na novela Malhação e na próxima seção, será realizadas 

observações de como o tema foi tratado na trama, levando em conta as definições e os pensamentos 

dos autores já expostos neste trabalho.  

3.4 Considerações

A Televisão,  segundo  Rosa  Bueno  Fischer  (2005),  ainda  é  um  meio  de  adquirir 

informações  para  a  maioria  da  população.  Sendo  uma  possibilidade  de  acesso  a  informações 

imediatas sobre acontecimentos de diferentes pontos do planeta.  Como já foi visto na seção 1.5.

Por isso, foi escolhido como tema desta monografia como a novela Malhação da rede 

Globo retrata o tema cyberbullying. Pois, ainda segundo a autora, conscientemente ou não, teremos 

na  TV, nas  revistas  de  ampla  divulgação,  nos  programas  de  rádio,  um lugar  de  aprendizado a 

respeito  de nós  mesmos,  da  vida  que levamos,  um aprendizado de como vamos receber  e  ler, 

pessoas classificadas para nós como heróis ou vilões, cidadãos corretos ou como transgressores da 

ordem. Isso também ocorre com os personagens narrados no cinema, nos romances, nos livros de 

autoajuda, nos próprios materiais didáticos escolares.

O cyberbullying é um tema recente nas telenovelas e por isso, foi analisado na novela 

Malhação 2012/2013. O bullying  na novela é realizador pelo personagem Orelha, pois ele pratica 

atos que caracterizam bullying. Um deles é a repetição do atos de violência, pois na trama acontece, 

por diversas vezes,  zombaria, ridicularização e insinuações sobre a preferência sexual de Rafael. 

Como por exemplo, a constante comparação e agrupamento do agredido com as mulheres.

Além disso, o Orelha só o chama de “Rafa Girl”. Isto tudo sem que haja uma motivação 

evidente, utilizando das diferenças do aluno como motivo para praticar bullying. Ocorrendo assim 

uma relação desigual de poder.    

Devido a isso, os atos se caracterizam em práticas de  bullying, pois, segundo  Lopes 

Neto (2005), o  bullying é caracterizado por todas as atitudes agressivas, intencionais e repetidas, 
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que ocorrem sem motivação evidente, causando dor e angústia, sendo executadas dentro de uma 

relação desigual de poder.

Assim, a novela teve um cuidado com o tema, colocando as principais características do 

bullying em sua trama: a práticas de agressão física, verbal ou psicológica, onde o agressor é mais 

poderoso que o agredido, pelo menos para vítima. Existe a intenção de causar medo ou dor à vitima 

e a agressão não é provocada pela vítima e elas são repetidas, e os agressores alcançam o resultado 

desejado.  Porém,  sem a  devida  separação de uma briga  normal  de  adolescentes  e  dos  atos  de 

bullying. Porque, segundo Barry Weinhold e Janae Weinhold (2000), como já foi dito na seção 2.1, 

a briga normal se caracteriza por um conflito normal entre os pares, no qual os envolvidos fornecem 

os motivos da discórdia, se desculpam, negociam entre si para satisfazer suas necessidades, não 

persistem no comportamento para conseguir as coisas a seu próprio modo.

Entretanto, na novela, o primeiro ato de violência realizado por Orelha contra Rafael, 

foi  caracterizado pelo diretor  da escola como  bullying,  sendo necessário um maior cuidado em 

rotular atos como bullying, pois, segundo Antones e Zuin (2008) a naturalização das práticas de 

bullying acaba por mascarar uma série de fatores a elas subjacentes e, assim, faz da psicologia da 

educação uma ciência moralizante e a favor da adaptação dos indivíduos, isto já foi visto na seção 

2.3.  Mediante  esta  naturalização,  é  o  próprio  bullying que  passa  a  exercer  um poder  sobre  os 

homens e, mascarado sob o rótulo da ciência, pode tornar-se algo incontrolável.

Na classificação de bullying já vista neste trabalho na seção 2.4, o bullying realizado na 

novela é  de  dois  tipos,  o  bullying  direto e  verbal  e  o  cyberbullying.  Uma vez que os  atos  de 

violência  nunca  chegaram  a  agressão  física,  sendo  verbal  e  realizada  pessoalmente,  com  a 

imposição de um apelido desagradável, comentários preconceituosos sobre sua preferência sexual, 

comentários desrespeitosos contra sua escolha profissional, além de xingamentos.

Concordamos assim, com Martins (2005), o bullying direto e verbal inclui os insultos, 

apelidos desagradáveis, “tirar sarro”, fazer comentários racistas ou que digam respeito a qualquer 

diferença no outro, deboches sobre defeitos e deficiências de outro.

Os  atos  de  violência  realizados  através  da  TV  Orelha  são  caracterizados  como 

cyberbullying, visto que, os vídeos são gravados pelo celular do Orelha, editados e postados em sua 

Web TV, havendo, também, a possibilidade de armazenamento e compartilhamento desses vídeos.   

Deste modo, segue a conceituação de Beran e Li (2007) já vista neste trabalho na seção 

2.5, o cyberbullying é um novo método de agressão que envolve o uso de tecnologias de informação 

e comunicação, tais como telefones celulares, câmeras de vídeo, e-mails e páginas da web para 

postar ou enviar assédios ou mensagens constrangedoras sobre alguém. 

Mesmo apresentando características gerais do cyberbullying, a novela limita o potencial 
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de repercussão dos vídeos postos na Web TV do Orelha que só eram vistos pelas pessoas ligadas 

diretamente com a escola Quadrante, como os alunos, professores e pais de alunos. Desta maneira 

não mostrou o grau de amplitude que o  cyberbullying  pode atingir,  pois de acordo com Rocha 

(2012),  o potencial  multiplicativo das  mensagens disparadas por  meio das  tecnologias  revela  o 

caráter repetitivo da prática. 

A repetição não depende apenas do um único autor para acontecer, pois, na medida em 

que  cai  em  rede,  sua  autoria,  amplitude  e  audiência  são  caracterizadas  pela  comunicação 

horizontalizada,  todos com todos;  as mensagens são compartilhadas,  manipuladas,  reproduzidas 

com rapidez e comodidade. Essa diferença principal entre o  cyberbullying e  bullying, que faz do 

cyberbullying  extremamente perigoso pela sua abrangência não foi bem aprofundada na novela, 

pois são mostrados apenas os alunos, poucos familiares e os professores como espectadores dos 

vídeos da TV Orelha. 

Com isso, não é mostrado na novela pessoas desconhecidas do envolvidos nas agressões 

assistindo os vídeos feitos pelo Orelha, como acontece na realidade do cyberbullying, assim, não é 

exposto a amplitude que pode haver nesta agressão     

Pois a mobilidade das tecnologias digitais faz do cyberbullying uma forma de violência 

invasiva que ameaça os indivíduos em diferentes locais, o que tira o sossego das vítimas. Portanto, e 

como não acontecia no  bullying  tradicional,  o lar  já não é  lugar  de refúgio para a vítima, que 

continua recebendo pelo SMS ou pelos e-mails em qualquer lugar que vá.

Desta maneira, reduz também o impacto que poderia sofre o agredido de cyberbullying, 

pois  este  ato  de  violência  existe  uma  maior  dificuldade  para  o  agredido  sair  do  contexto  das 

agressões. Este é o tormento permanente que o cyberbullying provoca e faz com que a criança, o 

adolescente ou o adulto humilhado não se sinta mais seguro em lugar algum. Isto é visto, em menor 

grau, pois com a mudança de escola, distanciaria a vítima do agressor. No caso retratado na novela,  

no final da sua participação na trama, Rafa desejava ir logo para Inglaterra para não ficar mais perto 

de Orelha.

O personagem Orelha possui características diversas do agressor. Ele sente satisfação 

em zombar dos outros e já conseguiu ganhos sociais, através de combinados para a retirada de posts 

da web TV, encaixando essas  características  na definição  de Lopes  Neto (2005),  os  agressores 

geralmente  veem  sua  agressividade  como  qualidade,  têm opiniões  positivas  sobre  si  mesmos; 

sentem prazer e satisfação em dominar, controlar e causar danos e sofrimentos a outros. Além disso, 

pode existir um comportamento benefício em sua conduta, como ganhos sociais e materiais. Já em 

relação a sua autoestima é baixa, sendo abarcada na conceituação de Salmivalli et al. (1999), que 

diz que os autores possuem algum tipo negativo de autoestima, ou seja, autoestima defensiva.
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Já o agredido por Orelha,  o  personagem Rafael,  por  ser diferente é  privado de sua 

dignidade e de seu direito de participar e existir socialmente, segundo Rocha (2012). Rafael na 

maior  parte  foi  uma  “vítima  passiva”,  que  segundo  Fante  (2005),  é  a  vítima  que  possui  as 

características de timidez, passividade, submissão, insegurança, baixa autoestima e ansiedade, sente 

dificuldade de impor-se aos grupos, tanto física como verbalmente, e tem uma conduta habitual não 

agressiva, motivados pela qual parece denunciar ao agressor que não irá revidar se atacado e que é 

presa fácil para seus abusos. 

Porém, o personagem teve, em poucas ocasiões, a postura de uma “vítima agressiva”, 

que é aquela que, diante dos maus-tratos que sofrem, reagem igualmente com agressividade. Isto 

ocorreu quando o Rafa lançou o TV “V” de Vingança. Os espectadores mostrados na novela era 

testemunhas  incentivadores  (incitam  e  estimulam  o  autor),  observadores  (só  observam  ou  se 

afastam) ou defensores (protegem o alvo ou chamam um adulto para interromper agressão).

Entretanto,  houve  personagens  que  mudaram  de  lugar,  entre  agressor,  vítima  e 

espectador, durantes a telenovela. O caso mais forte visto na Malhação, foi quando o agredido faz o 

TV “V” de  Vingança  contra  o  agressor  Orelha,  ou  seja,  praticando  bullying contra  o  habitual 

agressor, trocando, assim, os papéis nesta situação. Visto que, segundo Maldonado (2011), essas 

rotulações não são fixas, pois muitas pessoas transitam entre esses três grupos, construindo em 

conjunto de padrões  insatisfatórios de relacionamentos.  A vingança do “mocinho” é  um padrão 

dramatúrgico e bastante comum em telenovelas.

No decorrer da trama é mostrado algumas causas para os atos de violência de Orelha. O 

primeiro foram problemas familiares, a relação do jovem com os pais, que estão há mais de 6 meses 

viajando, e com os quais mantém um contato mínimo. Quem fica responsável por ele é sua babá, 

sendo complicada a relação familiar do jovem.

Esse  fator  isolado  é  questionado  por  Salztrager  e  Sobrino  (2012).  Segundo  eles,  o 

núcleo familiar normal é como um ideal a ser jamais alcançado e, por este viés, em qualquer família 

se  faz  presente  algo  que  escapa  à  disciplina.  Sendo  assim,  errôneo  dizer  que  o  aumento  da 

incidência do bullying é efeito da dissolução do núcleo familiar tradicional na medida em que este 

pretenso núcleo encontrou-se sempre dissolvido.

Outro ponto exposto foi porque ele sofreu de  bullying quando criança,  assim, tendo 

passado por situações de sofrimento na escola, tenderia a buscar indivíduos mais frágeis que ele 

para transformá-los em suas vítimas, na tentativa de transferir os maus tratos sofridos. Entretanto é 

necessário ter cautela na rotulação das causas de atos de violência, pois é uma teia de favores que 

influenciaram de maneira especifica aquele indivíduo. Não podemos apontar uma só causa ou uma 

relação direta de causa e consequência – certamente não.
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O diretor  da escola  Mathias  foi  decisivo  para tratar  do tema de  uma forma séria  e 

punitiva, pois ele ao detectar que ocorria bullying na escola e tomou atitudes para inibir os atos de 

violência.  Segundo Nogueira  (2005),  a grande maioria  dos  profissionais da Educação não sabe 

tratar  e  distinguir  os  alunos  agressivos  dos  indisciplinados  e  violentos,  arriscando 

pseudodiagnósticos. Os demais professores possuem uma atitude mais passiva sobre os atos, com a 

solicitação de parar os atos ou dizer que isso não é uma brincadeira.  

Na sociedade contemporânea, a escola encarregada de transmitir as normas vigentes, 

com o intuito de fazer acabar qualquer tipo de desvio. Nelas, os alunos são dispostos em fileiras e 

vigiados,  a  vigilância  torna  viável  a  disciplinarização  do  individuo  e  o  trabalho  simultâneo  e 

sistemático de todos. Com isso, segundo os autores Salztrager e Sobrino, abre-se espaço para a 

circunscrição de um pequeno mecanismo penal que opera com base na análise minuciosa dos ali  

presentes. As características da escola, sua normas e disciplinas, a forma como os professores lidam 

com os conflitos, podem não contribuir com a minimização do problema.

As  escolas,  para  combater  o  bullying, por  vezes criticam  e  controlam  de  maneira 

punitiva seus autores, o que gera mais violência e revolta. Em Malhação, há um final feliz para o 

bullying, final este nem sempre alcançado na realidade. Como é visto em programas informativos, 

por contas de tragédias ou crimes, onde esses atos são apontados com motivadores dessas ações.

A primeira punição da escola sobre o personagem Orelha não gerou diminuição em suas 

postagens,  a  conscientização  do  agressor  ocorre  somente  no  final  da  novela,  mostrando  que  a 

mudança não é instantânea e que a luta contra o bullying é constante, pois as práticas de bullying 

muitas vez são silenciosas. Pois, segundo Ana Beatriz Barbosa Silva (2011), alguns problemas para 

solucionar o bullying são que “as agressões são difíceis de detectar e 90% das crianças que sofrem 

bullying não falam para os pais”.

Os  espectadores  dos  atos  de  violência  foram  retratados  das  diversas  formas, 

classificados por Lopes Neto (2005), conforme é visto na seção 2.2. Como os amigos dos agressores 

que riem, incentivam, acham que isso é uma brincadeira e participam ativamente da agressão, como 

foi vivido pelos personagens Pilha e Fera, que são espectadores auxiliares e incentivadores.

Os  personagens  Dinho,  Lia  e  Ju  oscilaram  durante  a  novela  como  espectadores 

observadores e defensores, por diversas vezes só observaram ou se afastaram e em algumas vezes 

protegeram o alvo, o Rafa. Os amigos do Rafael sempre protegiam e defendiam o jovem, rebatendo 

as práticas de bullying e de cyberbullying.   

Como foi visto no Capítulo 2, as características do bullying e cyberbullying não foram 

abordadas em sua totalidade. As consequências desses atos de violência foram diminuídos ao serem 

tradados na trama, sem que fossem visto nenhum grande dano nas vidas das vítimas.
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CONCLUSÕES

Este  trabalho  mostrou  o  cyberbullying retratado  na  novela  Malhação,  apresentando 

como o tema foi tratado na telenovela. Para dar base a esta pesquisa e orientar na análise foram 

observados o  bullying,  o  cyberbullying,  os agressores, os agredidos e as vítimas desses atos de 

violência.   

O  papel  social  dos  meios  de  comunicação  foi  estudado,  em especial  o  gênero  das 

telenovelas. Foi escolhida a novela Malhação por ser direcionada aos jovens e estar no ar a 18 anos. 

Além de tratarem de temas que perpassam a realidade desses adolescentes, A Malhação foi uma das 

primeiras telenovelas a tratar do bullying e cyberbullying, com esses termos. A trama ainda possui 

como cenário principal uma escola,  o local que é também onde mais acontecem as práticas de 

bullying.

De fato, as novelas, a partir dos anos 1990, reforçaram em suas tramas temas de cunho 

sociais e políticos. Os assuntos delicados e complexos são abordados na teledramaturgia de uma 

forma leve e simples, sem que sejam tratados em sua totalidade e complexidade, sem levar em conta 

do papel social das novelas, de serem exemplo para a sociedade.

O poder das telenovelas, além de vender produtos, de  apresentar hábitos e costumes 

diversos, muitas vezes enfocam questões delicadas e complexas,  vendem ideias, informações e as 

formas de tratar certos assuntos, sendo incentivadores da violência, por exemplo, como através do 

humor.  

Os temas abordados nas teledramaturgias já conseguiram mobilizar números recordes 

em doações de órgãos, localização de crianças desaparecidas, contribuíram na assinatura da lei do 

divórcio  no  Brasil,  na  criação  de  uma  campanha  educativa  nas  escolas  contra  as  drogas, 

homossexuais, idosos e portadores de deficiências físicas. 

O  objetivo  deste  trabalho  foi  descobrir  qual  o  papel  da  mídia  televisiva  de 

entretenimento, através do estudo de caso da novela Malhação, ao problematizar o  cyberbullying 

aos seus telespectadores, esclarecendo assim, como esse assunto delicado e polêmico é exposto pela 

novela. Este objetivo foi alcançado ao analisar os vídeos da novela e da TV Orelha.

Ao tratar do tema bullying  os meios de comunicação necessitam ter cuidado para não 

generalizar e classificar qualquer ato de discriminação e violência como  bullying,  pois uma das 

principais características é a repetição; e quando ela não ocorre não há  bullying.  Outro erro de 

classificar tudo como bullying é quando os meios de comunicação limitam as causas de crime ao 

dizer  que  foi  por  conta  do  bullying.  Não levando em conta  que  são  uma teia  de  motivos  que 

ocasionam certas ações e quando cita somente ele, o jornalismo e os órgão que estudam os motivos,  
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perdem na investigação e não encontram motivos que cercam esses atos.

No desenvolvimento da monografia, pude perceber que as novelas exercem um papel 

social  de uma forma precária,  onde são utilizados poucas características para tratar do bullying 

como um todo. Pois, o bullying que é caracterizado por todas as atitudes agressivas, intencionais e 

repetidas,  que  ocorrem  sem  motivação  evidente,  adotadas  por  um  ou  mais  estudantes  contra 

outro(s), causando dor e angústia, sendo executadas dentro de uma relação desigual de poder, não 

foi tratado com todas essas características pela telenovela.

A novela Malhação apenas tratou parcialmente do tema, expondo poucas características 

desses atos de violência. Uma característica do bullying que foi bem apresentada foi a repetição,  

porém não deu ênfase  nas  consequências  que o  cyberbullying  pode atingir  e  sobre  o tormento 

permanente que esses atos provocam, que fazem com que a criança,  o adolescente ou o adulto 

humilhado não se sinta mais seguro em lugar algum. As consequências desses atos de violência 

foram diminuídos ao serem tradados na trama, sem que fossem visto os danos que podem deixar 

marcas nas vidas das vítimas.

As novelas tem o papel de representação social, por isso são exemplos para quem as 

assistem. A Malhação atinge os principais agredidos e agressores do  bullying e  cyberbullying: os 

jovens.  Então,  mesmo com a média  baixa  de  audiência  da  novela,  comparando com as  outras 

novelas da Globo, ela consegue atingir o público-alvo ao qual o tema fala. Por isso, essa temporada 

deveria ter tido uma maior riqueza de detalhes dos danos causados pelos atos de violência.

O  bullying não é só tema das novelas, ele também aparece em programas noticiosos, 

porém  sem  expor  suas  características  ou  esclarecer  dúvidas  dos  telespectadores,  mas  sim  as 

consequências  graves  que  essas  ações  tiveram  como  por  exemplos  em  massacre  em  escolas 

americanas. 

Em 2011,  o  Brasil  foi  palco  do  massacre  de  Realengo  e  umas  das  palavras  mais 

escutadas nos telejornais era que o crime tinha sido motivado pelo bullying que o autor, Wellington 

sofreu  quando  criança.  Porém,  mesmo  seguindo  os  critérios  de  noticiabilidade,  o  assunto  não 

deveria aparecer somente nos telejornais quando o crime ocorre,  mas os jornais deveria ter matérias 

especiais esclarecendo este tema recente.

Quando  esses  atos  de  violência  passam para  o  mundo  real,  a  legislação  brasileira, 

também é ineficiente, não consegue acompanhar aos novos atos e não possuem punições para os 

crimes  de  bullying  e  cyberbullying,  pois  alguns  projetos  de  lei  estão  esperando  para  serem 

aprovados desde 2009 e as leis em vigor não abarcam todos as práticas de bullying. Assim, por não 

ter  punição  esses  atos  só  podem  aumentar.  Ainda  junto  à  falta  de  punição,  poucas  escolas 

implantaram  ações  anti-bullying,  sem  que  haja  um  aumento  no  conhecimento  dos  alunos  e 
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familiares  sobre essas ações e suas consequências sob o outro.

Este  trabalho  buscou expor  o  conhecimento  sobre  o  bullying e  suas  características, 

refletindo sobre um tema que pode até parecer banal, mas que pode gerar consequências graves e 

até mesmo a morte. 

Sugere-se como trabalhos futuros o estudo do cyberbullying em redes sociais, como no 

Facebook ou twitter, tendo o objetivo de mostrar que as redes sociais são locais de proliferação de 

atos de violência como xingamentos, espalhamento de rumores, agressão e exclusão das pessoas.
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	Por outro lado, o bullying e o cyberbullying não são conhecidos pela sociedade de uma forma mais completa, com as características e peculiaridades desses atos de violência, por isso esse trabalho preocupa-se como eles estão sendo tratados em uma novela de repercussão nacional. Qual será o papel da telenovela em apresentar temas delicados? Ela cumpre o papel de informar à população esses temas? Essas são algumas inquietações que permeiam este trabalho.
	A opção por estudar a novela Malhação foi devido ao fato da telenovela ser direcionada aos jovens, e durante seus 18 anos no ar, tratar de temas que perpassam a realidade desses jovens. A Malhação é ainda uma das primeiras novelas a tratar do bullying e cyberbullying, com estas nomenclaturas e atribuições que vêm junto a elas.
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