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Este trabalho é recorte de uma pesquisa maior e em andamento que 

busca compreender, na circulação e consumo da telenovela Salve Jorge (Rede 

Globo, 2012/2013), como classe social conforma formações imaginárias 

(PÊCHEUX, 2010) que indicam modelos de feminilidade a serem seguidos ou 

evitados. Para apreender os sentidos sobre o feminino construídos pela 

recepção de Salve Jorge, consideramos o cenário da convergência midiática e 

nos dedicamos aos comentários realizados pela audiência da telenovela no 

Twitter2, os quais foram monitorados e coletados durante os sete meses de 

exibição da trama.  

Elegemos como objetivo, para este texto, refletir sobre o consumo 

simultâneo de televisão e do Twitter para captar o funcionamento do imaginário 

na superfície: os modos pelos quais uma personagem é apresentada na 

telenovela e discursivisada pelo público/audiência no Twitter. Como elemento 

constitutivo do corpus de análise selecionamos comentários sobre a telenovela 

que mencionavam a personagem Maria Vanúbia, papel da atriz Roberta 

Rodrigues. 

                                                 
1
 Doutoranda em Comunicação na Universidade Federal de Santa Maria – UFSM. Bolsista 

CAPES. 
2
 Rede social digital em que os usuários podem enviar mensagens – tweets – com até 140 

caracteres, e fazer o uso de marcadores temáticos conhecidos por hashtags. Disponível em: 
www.twitter.com. 
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 2 

Defendemos que a pesquisa de recepção/consumo possa ser aliada 

aos estudos do discurso, buscando no aporte da análise de discurso as bases 

para melhor apreender os sentidos elaborados e postos na rede. Dessa forma, 

compreendemos com Pêcheux (2010) que o funcionamento discursivo está 

atrelado às imagens dos sujeitos, isto é, as posições discursivas produzidas 

pelas formações imaginárias, as quais consideramos vinculadas às 

representações da mulher nas telenovelas e ao modo como os receptores 

consomem e se apropriam das narrativas. 

Tomamos aporte dos conceitos de habitus, estilo de vida e dos capitais 

propostos por Pierre Bourdieu (1983, 2011, 2004) para pensar as práticas que 

distinguem as classes sociais e que permitem filiar as personagens da 

telenovela em dada realidade social. Em nosso dispositivo de análise, 

conjugamos a circulação e o consumo da telenovela em um mesmo gesto 

metodológico de leitura, descrição e interpretação. Sugerimos que o habitus e o 

estilo de vida funcionem como instâncias articuladas às formações imaginárias, 

visto que “o habitus implica não apenas um sense of one’s place, mas também 

um sense of other’s place” (BOURDIEU, 2004, p.158, grifos do autor). 

Como resultados parciais apontamos que embora a personagem Maria 

Vanúbia seja secundária na trama, alcançou grande visibilidade no Twitter. Os 

comentários na rede social digital explicitam aceitação do público e indiciam o 

consumo simultâneo das mídias. Chama-nos atenção que palavras 

pertencentes aos jargões da personagem entram para os trend topics instantes 

depois de transmitidas pela televisão. No que tange à representação do 

feminino, há designação de Maria Vanúbia como periguete na telenovela, 

entretanto, os próprios receptores, por vezes, constroem outros sentidos sobre 

a personagem afastando-a do imaginário negativo que a alcunha de periguete 

lhe impõe. 
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