1. Recepção e consumo: as duas
faces da mesma moeda
A sociedade contemporânea encontra-se em constante
transformação, tradições são quebradas ou reformuladas,
novas identidades são formadas a cada momento, o novo
se torna obsoleto em um curto espaço de tempo. É neste
ambiente fluido que os meios de comunicação funcionam
como divulgadores de culturas e identidades.

O processo de comunicação é complexo, envolve mais do
que emissor e receptor em conjunto, como argumenta Hall
(2003), entre outros.Para este, o receptor se apropria de uma
mensagem a partir de suas práticas sociais, reelaborandoa e transmitindo-a a outros receptores, tornando-se assim
emissor, e é no cotidiano que ocorre esse diálogo. O consumo também é um processo complexo (cultural e social) que
se desenvolve nesta mesma vida cotidiana.

Se tanto a comunicação quanto o consumo emergem das
relações sociais que ocorrem no intenor de uma sociedade,
em seu dia a dia, podemos dizer que ambos são parte integrante de uma mesma cultura. Sendo assim, não há como
diferenciar receptor de consumidor, ambos são a mesma
pessoa, isto é, o mesmo sujeito que recebe uma mensagem
da mídia é também um consumidor dentro de sua sociedade. Em suma, estudar o consumidor é estudar o receptor e
vice-versa, é estudar como esse sujeito se desenvolve em
sua cultura e como ambos se transformam a partir de suas
relações sociais com outros sujeitos.
O produto, objeto de consumo dos receptores/consumidores, ao ser inserido em um determinado contexto cultural, absorve os significados que circulam nessa instância.
Dessa forma, "as propriedades conhecidas do mundo
passam assim a residir nas propriedades desconhecidas do bem de consumo" (MCCRACKEN, 2003, p.107).
Lembrando que para um produto ser reconhecido pelos
receptores/consumidores, bem como os significados
atribuídos a ele, é necessário que este esteja inserido em
um determinado contexto sociocultural. Um objeto utilizado no Brasil pode não possuir o mesmo significado e/
ou utilidade em um país como a Índia, pois cada local

possui suas peculiaridades, seus valores, suas tradições,
que conduzirão os significados e os valores de troca
atribuídos a este bem. Portanto, ao dizermos "que todo
consumo é cultural, também estamos dizendo que todos
os objetos são culturalmente significativos e que, na verdade, nenhum objeto pode ser simplesmente funcional"
(SLATER, 2002, p. 135). Consumo e cultura estão intrinsecamente interligados, da mesma forma que comunicação
e cultura, consumo e recepção, e, portanto, comunicação
e consumo. Ao estudarmos a relação comunicação/consumo estamos procurando entender a cultura de uma
determinada sociedade, como esta opera, quais são os
modos de vida, tradições, identidades que circulam em
um determinado momento.
Estudar os consumidores significa estudar também os receptores, pois recepção e consumo não se separam. Os
receptores são os próprios consumidores, que recebem as
mensagens e as interpretam de acordo com suas práticas
sociais, com suas vivências e as reelaboram atribuindo-lhes
novos significados. São estes receptores que irão consumir
determinados produtos e/ou serviços, escolhendo-os de
acordo com suas identidades, com os grupos aos quais
pertencem.

1.1. Pontos a partir dos quais
estudar o consumo
Embora os Estudos de Consumo sejam recentes no Campo da Comunicação, há autores como Canclini (2007) e Rocha (2005) que propõem pontos a partir dos quais podemos
abordá-los. Como o nosso objetivo é estudar o consumo sob
a ótica das telenovelas, selecionamos três deles, que pretendemos discorrer mais profundamente ao abordarmos essas
narrativas. São eles:
a) O consumo como forma de diferenciação
e inclusão social
b) O consumo como processo ritual
c) A mídia como legitimadora de estilos de
vida a partir do consumo
Mas, antes de abordá-los, apresentaremos o objeto e estudo
que nos permitiu acessar essas questões: a telenovela.

2. A Telenovela Brasileira
O estudo da telenovela é importante, pois seus temas agendados emergem do cotidiano das pessoas e a ele retornam.
Desse modo, ela os agenda para discussão da sociedade
como um todo. Com seu poder de suscitar questões polêmicas, contribui para a mudança gradativa da sociedade
dado seu forte peso na trama cultural. Vejamos o perfil do
público consumidor dessas narrativas no Brasil.

Dentre os telespectadores, as mulheres são as que
mais assistem, representando 53%. As pessoas entre
20 a 39 anos equivalem a 40% dos telespectadores
brasileiros. Dentre as classes que mais assistem à TV
aberta encontra-se a classe C, com 46%, seguida da
classe B, com 30%, conforme o Gráfico 2.

Ao interpretarmos os dados referentes às duas maiores
emissoras de TV no Brasil, Rede Globo e Rede Record,
verificamos que as telenovelas representam 46% de
sua programação noturna (Anuário Mídia Dados 2009,
p. 227). Nesse período, encontra-se, também, o horário
nobre, horário de maior audiência e, consequentemente, de maior receita publicitána.
O público da telenovela brasileira segue o perfil do consumidor de TV aberta, em sua maioria mulheres, das
classes B e C. Embora esse formato alcance pessoas
de todas as idades, a maior participação do público
está na faixa de mais de 50 anos, com a média de 31,5%
de audiência, seguido do público de 35 a 49 anos com
24,3% e de 25 a 34 anos, com 16,4% de audiência (Anuáno Obitel, 2009, p, 133).

Elas mostram o cotidiano das pessoas, rituais familiares, simples hábitos de vida e de consumo, que poderão
ser adotados pelos telespectadores. Reforçam modelos
de comportamento, apresentando, através destes, bens
materiais revestidos de carga simbólica. A partir de
suas várias tramas ajudam a construir ou legitimar identidades a serem seguidas ou não pelos receptores. A
telenovela constitui e desenvolve, "talvez mais que modelos de comportamento, um rico repertório de objetos,
estímulos, sugestões, para atividade de elaboração de
imagens sobre si mesmo e sobre o mundo, já reconhecida como parte essencial dos modernos processos de
construção da identidade" (IMMACOLATA, 2004, p.
131).

2.2 Consumo e Telenovela

a) O consumo como forma de
diferenciação e inclusão social

As telenovelas viraram "mania nacional" (ORTIZ; BORELLI, 1991, p. 61), entraram no cotidiano brasileiro
como um ritual familiar, hoje fazem parte do dia a dia
da população, que acorda, almoça, trabalha, se diverte,
mas, ao final do dia, busca em suas histórias o entretenimento.

Comecemos por afastar a ideia de consumo como puro
consumismo, como ato desenfreado de compra de
produtos que serão rapidamente descartados. Não estamos afirmando que o consumismo não exista, porém
não estamos nos propondo a estudá-lo. O que propomos é estudar o consumo como cultura. Vivemos em

uma sociedade de consumo, seria utópico excluirmos
a importância do consumo nessa sociedade. Como
afirma Alonso (2006, p.107) "a pessoa que compra um
produto ou recebe um impacto publicitário é a mesma
pessoa que trabalha, lê, vota ou se preocupa com a sua
velhice, Seria, pois, errôneo isolar a atividade específica
de consumo e fazer dela uma espécie de abstração".
Ou seja, o consumo é intrínseco a nossa sociedade, ao
consumirem as pessoas estão se comunicando, estão
trocando significados. Do mesmo modo, o consumo
está intimamente ligado às identidades, ao utilizarem
determinados objetos os indivíduos buscam integrar-se
a certos grupos, bem como diferenciar-se de outros.
Sendo assim, podemos dizer que o consumo é individual, se consome para buscar o seu conhecimento, pois
a pessoa é aquilo que ela consome. Isto é, através do
consumo encontramos nossos desejos, nos identificamos. E, embora o consumo seja individual, ele opera
em grupo, pois existe a necessidade de pertencimento,
consumimos para nos reconhecermos e pertencermos
a certos grupos. Ao mesmo tempo, consumimos para
nos diferenciarmos de outros grupos. Por isso, podemos afirmar que o consumo opera como forma de diferenciação e inclusão social.
Como exemplo, podemos citar consumidoras que gastam mais de R$ 3 mil em uma bolsa Louis Vmtton ou
em uma calça Diesel. Estes produtos as diferenciam
das mulheres que não pertencem ao mesmo grupo. "A
loucura de uns é a necessidade primordial de outros"
(BOURDIEU, 2007, p. 351).
Dentro da telenovela podemos estudar o consumo a
partir deste ponto quando a mesma retrata as roupas,
as casas, os carros, enfim, os objetos que legitimam
uma determinada classe, uma determinada personagem. Além disso, podemos verificar ao longo dos anos
e das novelas as mudanças que foram ocorrendo em
uma sociedade.
A novela Ti ti ti, das 19h, da Rede Globo, é uma regravação da 71' ti ti de autoria de Cassiano Gabus Mendes,
apresentada em 1985, Embora a trama principal e seus
personagens (Jacques Léclair e Victor Valentm) tenham
se mantido a história não é mesma, ela se passa em outro contexto, em outro momento. E isso pode ser vislumbrado a partir dos objetos de consumo apresentados na
telenovela.
Na novela atual Victor Valentin faz uma série de divulgações via mternet/blog, deixando a comunidade da moda
estarrecida com a beleza de seus vestidos. O compu-

tador, a internet, são produtos característicos da nossa
sociedade atual. Assim como diversos outros produtos
que poderemos identificar como legitimadores da cultura do século XXI.
Da mesma forma, olhando a telenovela Ti ti ti de 1985
identificamos traços característicos daquela sociedade
de consumo, como as roupas coloridas, com ombreiras, cabelos armados e repicados, típicos da década de
80. E porque não nos lembrarmos do batom Boka Loka,
lançado por Victor Valentm e que acabou nas prateleiras
das lojas?

b) O consumo como um processo ritual
Os rituais são celebrações para fixar determinados significados na sociedade, trata-se de uma forma de fazer
com que alguns significados perdurem por mais tempo
em nosso cotidiano, já que a sociedade contemporânea
está em constante mudança, na qual ou através da qual
ou pela qual os significados são legitimados e ressignificados a todo momento.
Desta forma, o ritual "é um tipo de ação social dedicada
à manipulação do significado cultural para propósitos
de comunicação e categorização coletiva e individual,
O ritual é uma oportunidade para afirmar, evocar, ou revisar símbolos e significados convencionais de ordem
cultural" ( M C C R A C K E N , 2003, p. 114).
Todo e qualquer significado não é dado de forma individual, mas sim coletiva. Nós não conseguiríamos atribuir um significado a um determinado objeto sem que
este fosse aceito pelos grupos aos quais pertencemos.
É através dos rituais que compartilhamos que legitimamos os significados que desejamos fixar em um grupo.
Para fixar esses significados se faz necessária a reprodução constante dos rituais, que são caracterizados por
repetições, sejam de palavras, de gestos ou de símbolos. Esses símbolos nada mais são do que objetos, bens
que são utilizados como forma de reforçar os significados atribuídos em uma cerimônia.
Quando falamos de rituais logo nos vêm à cabeça as
grandes cerimônias religiosas. Porém, eles estão em
toda parte, são formas de socialização. "Comer é uma
atividade que ocorre dentro de rituais de sociabilidade
[...]. A atividade de consumir comida não o envolve [não
envolve o sujeito] somente em termos de reprodução
física, mas também de reprodução cultural" (SLATER,
202, p.130-131). Ou seja, a forma como preparamos
nossa comida está ligada a nossa cultura, assim como

o ato de comer também envolve rituais culturais. Por
exemplo, os árabes comem com as mãos, enquanto nós
ocidentais comemos com talheres e os asiáticos com
hashis. Esses rituais são repassados em nosso cotidiano de gerações para gerações.
Não há como não estarem presentes na telenovela, onde
encontramos rituais de iniciação, familiares, de celebração, rituais de purificação, de despedida, entre outros.
Quase todos os rituais brasileiros são retratos em uma
trama ficcional, sendo que não há rituais sem objetos e a
presença destes contribui para reforçar um significado,
legitimando e diferenciando um ritual de outro.
Ao analisar, por exemplo, o café da manhã (ritual de ini-

telenovelas: Duas Caras (Rede Globo - Brasil) e A Outra (TVI - Portugal), transmitidas no mesmo período em
ambos os países. Ou seja, a partir do consumo foi possível constatar o que nos aproxima e nos afasta culturalmente do país de Camões. Analisando a classe alta nas
duas telenovelas, verificamos, por exemplo, grandes
semelhanças nos rituais de iniciação (café da manhã) e
nos de despedida (velório). Porém, abordando outros rituais e os outros pontos propostos por nós para se estudar o consumo, pudemos verificar algumas diferenças
culturais, que fazem com que a classe alta brasileira,
em alguns momentos, se aproxime da classe alta norteamericana, distanciando-se da portuguesa.

c) A mídia como legitimadora de
estilos de vida a partir do consumo

ciação¹) de dois núcleos de classes distintas em uma telenovela conseguiremos identificar quais os produtos legitimam cada personagem envolvido na cena apresentada.
Ao observarmos um café da manhã na casa de Bete
Gouvea, da novela Passione, veremos uma mesa farta,
repleta de frutas, sucos, pães, croissants, entre outros
petits fours. Já na casa de Cande Lobato, representante da classe média, veremos café, leite e o pão francês
com margarina. Cada produto, inserido nesse ritual, reforça características intrínsecas a essas personagens,
as classes as quais representam, que serão reconhecidas ou não pelos receptores da telenovela.
Em pesquisa recente (ABRÃO, 2010), pudemos conhecer algumas semelhanças e diferenças culturais entre
Brasil e Portugal a partir de rituais analisados em duas

Os meios de comunicação, através da
publicidade, da telenovela, do seriado, entre outros programas mostram
uma representação/refração do nosso
cotidiano. Os produtos inseridos nessas cenas do dia a dia são revestidos
de significados. Dessa forma, unem
"um bem de consumo a uma representação do mundo culturalmente
constituído" ( M C C R A C K E N , 2003, p.
106). Como afirmamos anteriormente, essa transferência de significados
para um produto pode ser realizada
através dos rituais familiares mostrados nesses programas.
Investigar as formas pelas quais acontece a humanização de produtos e serviços nas inúmeras cenas nas quais [aparecem] embebidos em
experiências sociais seria importante, pois é, sobretudo, assim que são construídas parcelas substanciais
de suas identidades. A cultura de massa [...] fornece
uma abundante variedade de cenas em que seres humanos vivem suas vidas. Cenas que emolduram uma
experiência que é humana por excelência, e lá dentro, participando da estrutura ou do desfecho narrativo, os bens absorvem [...] parte desses significados.
(ROCHA; BARROS, 2008, p.200)
O nosso interesse em estudar a telenovela é justamente em tentar perceber quais os significados que estão
sendo atribuídos a determinados produtos inseridos em
sua narrativa, seja no merchandismg comercial (pro-

duct placement) ou em cenas em que não aparece uma
marca de produto, mas em que se inserem valores a
determinados atos ou falas.
Nenhum produto é colocado em uma telenovela de forma aleatória, sem que se pense no personagem, no diálogo, no enredo. Ao inserir uma marca em uma narrativa
esta absorve os significados intrínsecos à personagem.
Às vezes este está tão naturalizado na personagem que
ela nem sequer necessita mencioná-lo. Porém, o mesmo é percebido pelos receptores/consumidores aos
quais se destinam.
Em um grupo focal (ABRÃO, 2010) realizado com um
grupo de classe média apresentamos, dentre várias
cenas, uma cena da telenovela Duas Caras em que
Marconi Ferraço, representante da classe alta, dirigia
uma Mercedez Benz conversível. Ao ser questionado
sobre merchandising comercial o grupo foi capaz de
identificar todas as cenas que continham produtos que
se destinavam a sua classe. Porém, não viram a cena
da Mercedez Benz como uma cena de merchandising
comercial, provavelmente por não ser um produto que
faz parte do seu universo sociocultural.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Procuramos, ao longo deste texto, levantar algumas
questões relacionadas ao consumo, à recepção e às telenovelas. Pensando que
O consumidor não é um homem isolado, não é um
mero repetidor de valores e escolhas, Ele é membro ativo da sociedade em que vive, nos limites de
cuja estrutura terá opções. Trata-se do sujeito ativo,
mesmo conceito presente nos estudos de recepção,
ou seja, são os mesmos sujeitos que vão formar o
consumo ativo. E que, sendo ativo, o consumo não é
apenas consumismo, no sentido que o senso popular
atribui a essa palavra (BACCEGA, 2009, p. 4).
Ao estudar o consumo podemos conhecer a cultura de
uma sociedade, sua dinâmica, podemos observar como
valores são construídos e reconstruídos ao longo dos
anos. É muito mais do que olhar um produto novo na
prateleira de um supermercado, é compreender quais
significados foram atribuídos a esse produto para que
fosse aceito na sociedade. Muitas vezes um profissional de marketing não entende por que uma mercadoria que tinha tudo para dar certo no mercado não dá.
O problema, muitas vezes não está no produto, mas no
significado concedido a ele, que deve ser construído
socialmente.

Fonte: Estudos ESPM, São Paulo, p. 45-51, nov. 2010.

