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Resumo 
 

O objetivo deste artigo é refletir sobre aspectos da midiatização de classe e consumo na 
telenovela I Love Paraisópolis, por meio do discurso da personagem Paulucha enquanto 
comerciante da comunidade, com clientes em bairros nobres, e seus rituais de consumo e 
preparo alimentar na confeitaria Rocambole. O intuito é realizar uma breve análise do ethos 
discursivo da personagem e sua confeitaria e apontar para as possíveis intersecções entre 
ficção e realidade neste processo de enunciação.  
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Introdução  

A telenovela I Love Paraisópolis, de Alcides Nogueira e Mário Teixeira, exibida às 

19 horas na Rede Globo desde o dia onze de maio de 2015, traz pela primeira vez em uma 

teleficção desse canal o protagonismo de Paraisópolis, a segunda comunidade mais 

populosa de São Paulo.  A trama, que tem sido um sucesso de audiência, apresenta como 

pano de fundo o comércio da comunidade e o trânsito do consumo entre a favela e o bairro 

nobre vizinho Morumbi. 

De acordo com matérias publicadas na mídia jornalística, muitos dos personagens são 

inspirados em moradores da região. No sentido inverso, a trama também tem influenciado a 

realidade da comunidade, movimentando o comércio e a abertura de negócios, como a 

lanchonete I Love Potato & Panqueca, cujo nome foi inspirado no folhetim.4  

É possível perceber, ainda, um destaque ao comércio de produtos alimentícios. Logo 

no primeiro capítulo, a personagem Soraya (Letícia Spiller), moradora de um apartamento 

luxuoso no Morumbi, revela preferência pela padaria Lindorella, localizada em 
                                                
1 Trabalho apresentado no GP Ficção Seriada do XV Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 
componente do XXXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Doutoranda do PPGCOM ECA-USP. Pesquisadora do CETVN – Centro de Estudos da Telenovela ECA/USP. E-mail: 
mauro.rosana@gmail.com 
 
3 Doutoranda do PPGCOM ECA-USP. Membro do Gesc3 – Grupo de Estudos Semióticos em Comunicação, Cultura e 
Consumo. E-mail: livia.eca@usp.br 
 
4 Ver matéria que foi ao ar no dia 17 de maio no programa Fantástico. Disponível em: 
http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2015/05/mauricio-kubrusly-vai-paraisopolis-conhecer-marizetes-da-
vida-real.html.>. Acesso em julho de 2015.  
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Paraisópolis: “A padaria é a tal da Lindorella? ...Odeio tudo que vem dessa favela, menos o 

pão. Tenho que admitir que eles fazem o melhor pão da cidade”. Matéria do Jornal 

Estadão, publicada nem março no caderno de Cultura, antes da estreia da telenovela, sugere 

que a padaria citada existe na realidade na comunidade, referindo-se a ela como “a padaria 

de Paraisópolis que atrai os vizinhos ricos da vida real estará também na ficção [...].”5  

Também chama a atenção a confeiteira Paulucha, (Fabiula Nascimento), dona da 

confeitaria Paulucha Rocambole, que vende seus doces fora da comunidade para bairros 

ricos.  Também fora da ficção existe a moradora Marizete Silva (o mesmo nome da 

personagem principal, interpretada por Bruna Marquezine), dona da maior doceria da 

região, a Docelicakes que, segundo matéria publicada na Revista Veja (SOARES, 2015), 

possui clientes na Vila Olímpia, no Itaim e no Jardins.  

 
Figura 1: Confeitaria Rocambole  

 

Com tais exemplos, tem-se que a telenovela não só se espelhou na realidade de 

Paraisópolis, como também teve reflexo na região, particularmente no comércio de 

alimentos. Também é possível sugerir que ela contribui para a construção de um imaginário 

nacional do que seja o brasileiro morador de Paraisópolis, suas práticas culturais e de 

consumo, sobretudo perante os olhos do bairro nobre vizinho Morumbi, que compra 

produtos alimentares da região. Como nos aclara Lopes (2004), a telenovela é um produto 

de grande rentabilidade e importância cultural, que pode ser considerada uma narrativa da 

nação.  

O fato da telenovela, antes mesmo da estreia, ter sido pauta de matérias da seção de 

cotidiano de jornais paulistanos também chama atenção, pois enfatiza a importância da 

                                                
5 Disponível em: <http://cultura.estadao.com.br/noticias/televisao,paraisopolis-sera-retratada-pela-primeira-
vez-em-novela-da-globo,1655079>. Acesso em julho de 2015.  
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teleficção enquanto componente do cotidiano do brasileiro e pauta jornalística para além 

das seções especializadas em televisão, conforme expõe Motter (2003) em seu estudo.  

Desse modo, consideramos pertinente inserir a telenovela nos estudos de midiatização 

e abordar, especificamente, I Love Paraisópolis para tratar da midiatização do consumo 

alimentar, mediante a representação do empreendedorismo dos moradores de Paraisópolis, 

em sua interface com os bairros nobres, como parte de um processo aspiracional de 

ascensão social.   

Para tanto, nos concentraremos na representação da personagem Paulucha e sua 

confeitaria. Temos em um primeiro momento os seguintes questionamentos: quais  são os 

rituais implicados nas práticas dessa personagem em sua confeitaria? Quais são os possíveis 

sentidos da representação dessa mulher popular e seus doces? Como tais sentidos têm 

implicação na construção da mulher empreendedora popular de Paraisópolis em interface 

com o comércio para os bairros nobres?  

Isto posto, discutiremos o conceito de midiatização e midiatização do consumo.  

 

A centralidade da comunicação e da mídia  

Entendemos a midiatização neste artigo como a centralidade midiática em nossa 

sociedade em seus processos, práticas e conhecimentos. Essa centralidade, em nossa visão, 

faz parte de um processo mais abrangente da mediação comunicacional da sociedade, como 

argumenta Lopes (2014) a partir da teoria das mediações de José Martín-Barbero (2009). 

De acordo com a autora, o mapa metodológico da mediação comunicativa da cultura de 

Barbero tem o mérito de “[...] reconhecer que a comunicação está mediando todas as formas 

da vida cultural e política da sociedade.” (2014, p.72).  

Assim, a mediação da tecnicidade, onde sugerimos estejam as mídias como a 

televisão, segundo Lopes, não se refere apenas a instrumento e aparato, mas sim é uma 

mediação “[...] da ordem dos saberes, da constituição de práticas produtoras de inovações 

discursivas, dos modos de percepção social.” (2014, p.74).  

A centralidade midiática, desse modo, enquanto instrumento e discurso, abarca a 

noção de midiatização em nossa concepção. As teorias e trabalhos disponíveis sobre a 

midiatização indicam que não há uma forma única de se olhar para a problemática e nem 

um conceito unânime sobre a questão. De acordo com Couldry e Hepp (2013, p. 197), 

alguns pesquisadores entendem a midiatização como um processo longo que tem 

acompanhado toda a história da humanidade; enquanto outros usam o termo para descrever 
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o crescimento da relevância social e cultural da mídia desde a emergência da mídia de 

massa, como a imprensa, o rádio, o cinema e a televisão. 

De um modo amplo, “[…] midiatização é um conceito usado para analisar 

criticamente a inter-relação entre mudanças na mídia e comunicações por um lado, e 

mudanças na cultura e sociedade, por outro.” (Couldry & Hepp, 2013, p. 197).  

Para o pesquisador dinamarquês Stig Hjarvard (2014), na perspectiva da midiatização 

como fenômeno urbano, industrial e da  alta modernidade, a mídia ocupa hoje o lugar de 

uma verdadeira instituição social, caracterizando essa abordagem como a abordagem 

institucional da midiatização. Além desse aspecto, para o autor, o que define a midiatização 

é a onipresença da mídia e seu papel como ambiente de formação do nosso olhar, da nossa 

compreensão, da nossa cultura, da nossa construção da realidade. 

Nas palavras do autor, “Ao mesmo tempo em que os meios de comunicação 

adquiriram impulso como uma instituição em si mesma, a mídia se tornou onipresente em 

quase todas as esferas da sociedade”. (HJARVARD, 2014, p. 30)  

Hjarvard (2014, p. 39) define a midiatização comparando-a com o já existente 

conceito e campo de estudos da mediação. Se a mediação diz respeito à comunicação 

mediada por um dispositivo técnico ou mídia, a midiatização por sua vez se refere a um 

processo de longo prazo, em que os meios de comunicação exercem uma crescente 

influência nas outras instituições sociais. 

O autor defende ainda que os estudos da midiatização tenham como foco os 

processos de nível intermediário, que não sejam limitados ao estudo de interações 

midiáticas como no caso das mediações, nem tampouco se abram demasiadamente a ponto 

de tentar dar conta de todos os fenômenos sociais (HJARVARD, 2014: 17). 

Segundo esta lógica, o estudo da midiatização das lógicas do consumo mostra-se 

adequado e pertinente. 

Assumimos, portanto, conforme Hjarvard, que na sociedade midiatizada as mídias 

tornam-se uma mediação cultural principal, com efeitos de longo prazo ao pautar os valores 

e o funcionamento de outras instituições sociais segundo suas lógicas próprias. Estas 

lógicas correspondem, finalmente, também à lógica dos consumos midiatizados por 

produtos e serviços e suas marcas. 

Outra importante contribuição de Hjarvard (2012, p. 66) diz respeito às formas de 

uma midiatização, direta e indireta. A direta é quando uma determinada atividade passa a 

ser executada de uma forma diferente devido à mídia, como, por exemplo, jogar xadrez ou 
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fazer transações bancárias pela internet. A forma indireta se refere à influência cada vez 

maior da mídia em uma determinada atividade, mas que não afeta diretamente o modo 

como as pessoas executam uma tarefa; trata-se de uma influência mais sutil, como, por 

exemplo, o conhecimento que os brasileiros possuem acerca dos Estados Unidos, o qual é 

formado em partes pelos meios de comunicação (HJARVARD, 2012, p. 67). 

É possível sugerir que a midiatização do consumo ocorra tanto de forma direta quanto 

indireta. No primeiro caso, as compras online seriam um exemplo; já a forma indireta pode 

se referir ao modo como a mídia está presente, subjetivamente, a todo o momento nos 

processos de compra e nos rituais de consumo das pessoas. Também no âmbito da 

midiatização indireta podemos inserir a telenovela que, junto com a publicidade e outros 

formatos de comunicação e mídias, propaga modos de consumir por meio dos rituais de 

consumo de seus personagens.  

O trabalho realizado por Trindade e Perez (2014) traz contribuições importantes sobre 

a midiatização no consumo. Os autores fazem uma abordagem conceitual que reflete sobre 

as dimensões teóricas da presença da mídia na formação de hábitos e atitudes de consumo e 

na construção de vínculos de sentidos entre as expressões da marca/produtos/serviços e seus 

consumidores (2014, p.01).  

Trindade e Perez (2014) explicam que a comunicação de marcas por meio do sistema 

publicitário gera práticas referencias culturais de consumo. Desse modo, o ritual de 

consumo do ponto de vista comunicacional é percebido “[...] como dispositivo articulador 

dos sentidos dos produtos/marcas na vida das pessoas, portanto, a presença do sistema 

publicitário é constitutiva nesta relação de consumo.” (TRINDADE; PEREZ, 2014, p. 05). 

Os pesquisadores destacam dois pontos de partida para a investigação desses 

dispositivos como caminhos para a compreensão da midiatização da comunicação 

publicitária na sociedade de consumo. O primeiro seria os rituais de consumo 

representados; e o outro se refere aos rituais de consumo em si.  

É necessário, antes, esclarecer os termos em que nos referimos por rituais de 

consumo. 

Os autores baseiam seus desenvolvimentos na teoria de McCracken (2010), 

antropólogo estadunidense, a respeito do consumo enquanto sistema de movimento de 

significados culturais, do mundo para os bens e dos bens para os consumidores. 

Segundo o autor, os significados culturais presentes no mundo culturalmente 

constituído são transferidos deste para os bens de consumo, por meio da publicidade e do 
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sistema de moda. A partir daí, dos bens de consumo, estes significados culturais são 

transferidos aos consumidores individuais por meio de rituais de consumo, a saber, rituais 

de posse, de troca, de arrumação e de despojamento (MCCRACKEN, 2010: 100). 

Assim, para McCracken (2010), ao exercerem a função de transmissores de 

significados culturais, a publicidade e o sistema da moda desempenham um importante 

papel, contribuindo para a construção de uma realidade em que os bens assumem lugares de 

portadores destes significados culturais, que posteriormente, por meio de rituais de 

consumo, serão transferidos ao consumidor. 

 É importante ressaltar que o esquema proposto por McCracken simplifica o mundo 

do consumo entre publicidade e moda como mediadores culturais, bens de consumo como 

portadores de significados e os rituais de posse, troca, arrumação e despojamento como os 

rituais operados pelos consumidores. Contudo, isto abre o caminho para pensarmos o 

mesmo esquema a partir das especificidades de cada setor da vida material. 

Llano Linares e Trindade (2011), por exemplo, a partir de uma apropriação do 

modelo de McCracken (2010), mostram como o sistema alimentar comporta-se tal como a 

publicidade e o sistema de moda, ao operar a transferência de significados do mundo para 

os bens, por meio de agentes e instituições dos mundos da nutrição e da gastronomia, a 

partir de rituais de consumo específicos envolvidos neste movimento de significados 

culturais. 

Da mesma maneira, é possível trazer estes pontos de partida para o caso da 

telenovela. É plausível versar sobre os rituais de consumo como dispositivos entre os 

personagens e os produtos/marcas na ficção, ou enquanto dispositivos na realidade entre 

pessoas e produtos/marcas, na qual a telenovela, junto de outros formatos e mídias, se faz 

presente, supomos, de modo indireto conforme Hjarvard (2012).  

No contexto brasileiro, em especial, a telenovela desempenha um destacado papel no 

movimento de transferência de significados culturais, do mundo culturalmente constituído 

para os bens de consumo, e ainda, enquanto dispositivo6 midiático com poder de influenciar 

outras mídias e a própria publicidade tradicional, um importante papel na representação de 
                                                
6A palavra dispositivo é empregada aqui do modo teorizado por Trindade e Perez (2013) que utilizam os conceitos de 
Foucault (2012) e Agamben (2010). Foucault (2012) entende o dispositivo, dentre outros aspectos, como um tipo de 
formação em determinado momento histórico que teve como função principal responder a certa urgência. O dispositivo, 
em sua visão, tem uma função estratégica dominante. Agamben (2010), por sua vez, atualiza a discussão sobre dispositivo 
de Foucault e o define como qualquer coisa que tenha de algum modo a capacidade de capturar, orientar, determinar, 
interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos seres humanos.  Sua 
concepção engloba não só as instituições que se conectam com o poder de forma mais evidente, como as escolas e as 
fábricas, mas também objetos como a caneta e o celular, áreas do conhecimento como a literatura, a filosofia e até a 
própria linguagem, por exemplo.  
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rituais cotidianos de consumo de seus personagens, completando assim o ciclo da 

transferência de significados dos bens para os consumidores. 

Temos, então, que a representação dos rituais cotidianos de consumo é relevante 

nessa dinâmica. Isto independe das ações de merchandising, uma vez que os personagens 

de telenovela são representados constantemente em situações cotidianas que remetem ao 

consumo, o que contribui para a construção de uma realidade ficcional que passa a se 

relacionar também com o cotidiano fora da telenovela, como exprime Motter (2003).  

De acordo com a pesquisadora, dentre outros elementos, o cenário permite a 

construção dessa cotidianidade. A permanência do mesmo cenário confere aos personagens 

um modo de habitar, de ser, assim como o que eles consomem tem igual função (Motter 

2003: 114). Desse modo, a cotidianidade dos personagens é construída em interação com o 

ambiente.  

Diante de tais explanações, acredita-se que a cotidianidade na telenovela e seus rituais 

de consumo, entre outros elementos, possibilitam um vínculo entre ficção e realidade. Os 

rituais cotidianos trazem vida aos personagens, dizem quem eles são, o que fazem, o que 

consomem e como consomem, trazem um sentido, inclusive, de classe social à qual o 

universo da telenovela pretende remeter.  No caso da análise aqui pretendida, o foco está 

nos rituais de consumo e preparo alimentar da personagem Paulucha.  

 
O ethos de classe e consumo popular   
 

Para realizar a análise de Paulucha e  sua confeitaria Rocambole, usaremos a noção de 

ethos discursivo, que pode ser considerada da ordem da enunciação do discurso, ou seja, 

como parte das condições da produção do discurso,  que dizem respeito não só  à  situação 

de enunciação, mas também ao contexto mais amplo sócio-histórico-ideológico 

(BRANDÃO, 2012).  

Maingueneau (2004) aborda o conceito de ethos retomado das teorias aristotélicas. 

Trata-se do orador, cuja postura extrapola o texto em si e situa em seu meio circundante a 

imagem que este orador quer construir sobre si mesmo frente a um auditório, 

desencadeando possíveis reações. Para o autor, o ethos é como um fiador do que é dito, uma 

espécie de voz que não está explícita no enunciado e por isso mesmo é eficaz. O ethos pode 

ser construído pelo público a partir de um conjunto de indícios. 

 
Ao fiador, cuja figura o leitor deve construir a partir de indícios textuais 
de diversas ordens, são atribuídos um caráter e uma corporalidade, cujo 
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grau de precisão varia segundo os textos. O “caráter” corresponde a uma 
gama de traços psicológicos. Já a “corporalidade” corresponde a uma 
compleição corporal, mas também a uma maneira de se vestir e de se 
movimentar no espaço social. (MAINGUENEAU, 2004, p. 98-99). 
 

Maingueneau (2008) expõe também que o ethos está relacionado ao ato de 

enunciação e possui os seguintes princípios mínimos comuns a todas as construções: o 

ethos é uma noção discursiva, se constrói por meio do discurso e não é uma imagem do 

locutor exterior à sua fala; trata-se de um processo interativo de influência sobre o outro; é 

uma noção fundamentalmente híbrida (sociodiscursiva) e não pode ser apreendida fora de 

uma situação de comunicação.  

Fairclough (2001), por sua vez, expõe que a questão do ethos é intertextual (ou 

interdiscursiva no nosso entendimento). A análise do ethos atende a perguntas como “[...] 

que modelos de outros gêneros e tipos de discurso são empregados para constituir a 

subjetividade (identidade social do ‘eu’) dos participantes de interações? [...]” 

(FAIRCLOUGH, 2001, p. 207).   

Segundo o autor, o ethos pode ser considerado como parte de um processo maior, no 

qual o lugar e o tempo de uma interação e seu conjunto de participantes, assim como o 

ethos dos participantes, são constituídos pela projeção de ligações intertextuais (ou 

interdiscursivas). Dado importante abordado por Fairclough (2001) é que o ethos é 

manifestado pelo corpo inteiro, não só pela voz, mas também pelo efeito cumulativo da 

disposição corporal total, o modo de sentar-se, a expressão facial, os movimentos, as 

respostas físicas etc. 

Desse modo, com a aplicação do conceito de ethos, pretendemos levantar possíveis 

significados discursivos da personagem e sua confeitaria na interface com o ambiente  

extradiegético, com as condições de produção que deram origem a esse discurso. Condições 

essas já indicadas no início deste artigo.  

Para tal abordagem, assistimos cenas dos capítulos dos dias 18 de maio, 19 de maio, 

01 de junho, 03 de junho, 04 de junho, 15 de junho, 19 de junho, 09 de julho e 11 de julho. 

Saao cenas da personagem em sua confeitaria, ou em sua residência ao lado do 

estabelecimento, sendo o seu trabalho como confeiteira o pano de fundo primordial. 
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Figura 2: Paulucha e sua assistente finalizam bolo 

 

A personagem Paulucha é uma mulher batalhadora, mãe solteira, dona da confeitaria 

Rocambole na favela de Paraisópolis, onde confecciona, com a ajuda de sua assistente, 

bolos e doces que são conhecidos até no bairro nobre do Morumbi, de acordo com palavras 

da própria personagem. A confeiteira apresenta problemas com dinheiro e precisa pagar o 

aluguel de seu estabelecimento, mas tem a honestidade como um valor muito importante.  

Em mais de uma cena, a mulher expõe que a honestidade está acima do dinheiro para ela e 

traz sentido à sua vida de muito trabalho para sustentar a si e seus filhos. É chefe e mãe 

exigente, apesar de seus filhos não apresentarem o mesma dedicação que ela ao trabalho.  

Paulucha possui uma clientela fiel, da qual se orgulha, e por isso se esforça em fazer 

os doces perfeitos. São bolos e docinhos enfeitados para festas tradicionais, como bodas de 

casamento e batizados. O enquadramento da câmera costuma valorizar o espaço da doceria, 

seus doces e cores. Muitas vezes, o ponto de vista da câmera está atrás de algum móvel, 

como um balcão, e  os personagens se encontram ao fundo da cena, e doces no primeiro 

plano. 
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Figura 3: Doces da confeitaria Rocambole em primeiro plano  

 

Há cenas também da personagem preparando os bolos. Com uma música de fundo, a 

moça sorridente e dedicada seleciona os ingredientes, que ganham closes da câmera. O 

processo é acelerado, e em pouco tempo tem-se um doce quase pronto, de dar água na boca 

do telespectador. 

A confeitaria também é palco das conversas de Paulucha com sua amiga Eva. Em tais 

momentos ritualísticos, ambas tomam café com bolo de fubá e conversam sobre suas vidas. 

Como são amigas, Eva não costuma pagar a conta. Paucucha é uma pessoa boa e simples. 

Dá conselhos para sua amiga, com quem se preocupa. 

 
Figura 4:  Paulucha toma café com sua amiga Eva 

 

A vestimenta das personagens nas cenas vistas lhes confere um toque romântico. 

Vestido, muitas vezes florido, batom vermelho e lenço colorido na cabeça para segurar o 

cabelo. Sempre bem maquiada e ar descansado. Assim como a personagem, a confeitaria 

também apresenta um toque romântico, com a valorização dos doces pela câmera, cores 

vivas, móveis simples e tons rosados e floridos nas paredes.   

Diante de tais explanações, temos um ethos popular corporificado pela personagem 

Paulucha, em sua confeitaria, pelos seus modos de ser, agir, como os rituais de consumo e 

preparo alimentar. Esse ethos é romantizado, conforme explicado anteriormente, pelas 

cores, modos de vestimenta, felicidade e dedicação no preparo dos doces. Os rituais de 

consumo também são marcados pela  simplicidade,  como o ato de tomar um café com a 

amiga e falar da vida.   

Trata-se de um popular que valoriza o trabalho, a correção e a honestidade. Podemos 

identificar a valorização do trabalho com  o argumento de Souza (2012) sobre a ética do 
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trabalho na nova classe trabalhadora.  Também o fato dela ser mãe solteira representa uma 

realidade social brasileira do aumento do número das mulheres chefes de família no âmbito 

das famílias populares do país.  

Por outro lado, a supervalorização da honestidade e o orgulho dessa condição nessa 

leitura popular realizada pela telenovela condizem com o ar romanceado e com o que nos 

traz os estudos de Ronsini (2012) sobre a telenovela. A autora aborda que a telenovela, de 

modo geral, representa o pobre de forma condizente com a ideologia do desempenho e 

meritocrática, ao afirmar que os pobres são mais felizes, como forma de manter as 

desigualdades. Também encontramos em Paulucha o personalismo como mantenedor das 

desigualdades sociais (RONSINI, 2012), pois o seu relacionamento com uma personagem 

do núcleo rico possibilita que ela obtenha dinheiro emprestado e mantenha relações 

influentes, sem que isso, contudo, represente possibilidade de mobilidade social, ou seja, 

mantendo a personagem em seu lugar atual.  

Tais apontamentos nos sugerem que a honestidade, a ética do trabalho, a correção, a 

felicidade, dedicação e capricho no preparo alimentar são valores constituintes de um 

discurso sobre o morador e comerciante de Paraísopolis que tem seu trabalho reconhecido 

pelos moradores de bairros nobres. Esse ethos popular pode ser interpretado como uma 

leitura midiatizada do que seria valor e precondição para um morador da comunidade ser 

bem sucedido.  

 

Considerações finais  

Este artigo propôs reflexão sobre os aspectos de midiatização de classe e consumo por 

meio do discurso de Pauclucha, personagem confeiteira de I Love Paraísopolis, trama cujos 

personagens foram inspirados em moradores reais da comunidade. Conforme demonstrado 

pelas matérias selecionadas no início do artigo, a trama também tem tido reflexos na região. 

Trata-se de um movimento de mão dupla. O comércio alimentício se destacou nas notícias e 

na própria teleficção.  

Acreditamos que a breve análise do ethos discursivo da personagem Paulucha e sua 

confeitaria tenham indicado valores – como a ética do trabalho, correção, capricho, 

honestidade - que fazem parte de um discurso maior sobre o comerciante popular da região. 

Um discurso presente em instâncias midiáticas e também sociais.  

A escolha da enunciação e do ethos como ferramentas de análise possibilitaram, de 

certa forma, o diálogo pretendido com a realidade, visto que se trata de uma noção   
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apreendida na intertextualidade (FAIRCLOUGH, 2001). Ou seja, nas intersecções da 

telenovela com o seu contexto de produção. 

Ao mesmo tempo, os estudos da midiatização e particularmente da midiatização do 

consumo nos permitem um olhar ampliado aos aspectos da telenovela enquanto operadora 

da transferência de significados culturais no mundo do consumo, bem como da modelação 

de comportamentos, práticas e ethé de uma classe popular e empreendedora entre a favela e 

o bairro nobre e suas formas de consumir. 

Acredita-se que por meio da representação midiatizada dos rituais de consumo e de 

preparo alimentar foi possível iniciar uma abordagem dos modos de ser da personagem, sua 

confeitaria, o ethos popular do comerciante da comunidade Paraisópolis (corporificado nas 

cenas), e os possíveis aspectos de midiatização do consumo e de classe social em questão.   
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