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Resumo 

Este artigo metodológico tem por objetivo apresentar propostas de interesse em técnicas 

instrucionais (instructional scaffolding) para a inclusão de cultura brasileira sob o olhar 

televisivo. Os folhetins brasileiros vêm recriando realidades e ganhando funções didáticas 

inéditas. Independentemente da oscilação de seu status ao longo da história televisiva, ou da 

análise da produção artística, uma telenovela conecta comunidades através da comparação 

entre culturas. Por outro lado, em um movimento cíclico, os bordões novelísticos conectam a 

comunicação à comunidade, isto é, através de um discurso de identidade coletiva 

(comunidade), a personagem conecta (comparação) mundos real e fictício (culturas) com 

frases de identificação imediata. Assim, o  reconhecimento dos bordões novelísticos como 

exemplares legítimos de partículas culturais nacionais é estendido ao ensino de língua 

portuguesa e cultura brasileira para estrangeiros, como propostas educativas de inserção 

informacional e produção dirigida. Esta proposta pedagógica apresenta a fundamentação 

teórica e diretrizes para uma atividade com enfoque em cultura e bordões teledramatúrgicos. 

As atividades respondem à uma deficiência óbvia de dados culturais que tornem a 

combinação da língua e contexto do bordão adotado na atividade em um enredo de fácil 

aceitação. 

Palavras-chave: folhetins brasileiros, ensino de língua portuguesa e cultura brasileira, 

bordões teledramatúrgicos, função catártica. 
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Pelas contas do rosário!  

A inserção da cultura brasileira através dos bordões novelísticos nas aulas de PLE 

Introdução 

O presente artigo metodológico tem como propósito demonstrar o passo-a-passo, bem 

como desenvolver detalhes de simulação em sala de aula de como a carga cultural de 

folhetins pode otimizar o processo de inserção informacional num cenário de Português como 

Língua Estrangeira (PLE), com o objetivo global da integração dos 5 Cs propostos pela 

American Council on The Teaching of Foreign Languages (ACTFL) para o ensino e 

aprendizagem de língua estrangeira: comunicação, cultura, conexões, comparação e 

comunidade. De acordo com a nomenclatura adotada pela sexta edição do manual da 

American Psychological Association (2010), trabalhos deste cunho não têm por objetivo 

apresentar resultados, mas sim de prover detalhes suficientes para que pesquisadores acessem 

a aplicabilidade da metodologia aqui proposta através de  ilustrações que propõem mudanças 

nas abordagens de PLE até então adotadas. Por exemplo, numa abordagem comunicativa 

(Almeida Filho, 2009, p.78), os bordões novelísticos podem ser reconhecidos como textos 

para uma ambientação cultural, os quais, de maneira produtiva, conectam as comunidades 

fonte e alvo através da comparação de textos. Entende-se por bordões novelísticos expressões 

idiomáticas que são recorrentes de uma personagem específico de uma telenovela e texto 

como todo processo de comunicação dotado de sentido (Guimarães, 2009, p.10), em que a 

aula propicia a sua concretização. Tratando-se de uma aula de língua estrangeira, estamos de 

acordo com Almeida Filho (2008, p.12) quando ele explica que aprender uma LE é aprender 

a significar, buscar experiências mobilizadoras para interação em uma língua que se 

desestrangeiriza gradativamente.  

Numa imersão total, como por exemplo, no estudo de Português como Segunda 

Língua (PL2), a combinação de bordões novelísticos e a desestrangeirização é inerente ao 

https://www.actfl.org/
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cenário, praticamente natural, ainda que com variações individuais de absorção, aceitação e 

propagação, pois o sujeito escolhe comparar e conectar culturas fonte e alvo (Almeida Filho, 

2008, p. 21). Ou seja, o aluno estrangeiro interage com a cultura local 24 horas por dia. Ele 

não depende somente da sala de aula para conectar, comparar e comunicar a cultura dos 

bordões se estiver inserido num cenário de PL2. No entanto, em PLE, a conexão e a 

comparação não são óbvias ou facilitadas pela comunidade. Por isso, em PLE, a distância 

cultural é perceptível em dois níveis: linguístico e referencial, isto é, distância de uso de 

linguagem e de correspondência, respectivamente. Ainda que seu uso seja restrito, ora para 

apresentar um ponto gramatical, ora para ensinar entonação, um bordão de folhetim pode 

ilustrar o uso de um material autêntico como um contínuo (Byram & Morgan, 1994, p.13-25). 

Por material autêntico, entendemos todo o material que não foi adaptado, simplificado ou 

criado para ser ministrado a alunos de línguas estrangeiras. Material autêntico é escrito (ou 

gravado) para um público comum e não especificamente para alunos, pois reflete um 

contexto situacional e cultural próprio (Benson & Nunan, 2005, p. 12). Dessa maneira, com 

esse sujeito PLE em mente, o escopo dessa proposta é amenizar a distância cultural através 

de uma comunicação autêntica. 

É importante também ressaltar a posição da língua portuguesa no cenário global atual: 

uma língua que tem conquistado valorização internacional nas relações políticas, econômicas, 

científicas, tecnológicas e culturais (Sollai, 2011, p.17). Neste cenário, o fenômeno da 

globalização torna o enriquecimento das técnicas de ensino de português para estrangeiros 

uma necessidade urgente (Ramos-Sollai, 2013, p.15). Além disso, a língua e cultura 

brasileiras, por meio da literatura, música e cinema, exercem uma atração no imaginário 

estrangeiro que faz do Brasil um destino turístico internacional importante. Todos esses 

fatores contribuem para aumentar o interesse pelo português. Há, portanto, que se investir na 

promoção da língua portuguesa como uma importante língua estrangeira, bem como na 
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criação e propagação de atividades e materiais didáticos que reflitam a cultura e história 

brasileiras. A inserção da linguagem teledramatúrgica em sala de aula pode minimizar essa 

lacuna, gerando oportunidades reais de uso da língua sendo estudada em sala de aula, bem 

como aproximando os alunos de PLE da cultura brasileira e de sua expressão linguística.  

A telenovela brasileira 

A grande popularidade da telenovela brasileira, que se inicia na década de 60 e que 

continuamente cresce como produto de entretenimento em massa, sendo exportada para 

diversos países, torna-se um meio de grande influência e conexão da cultura brasileira, 

principalmente na língua portuguesa. De acordo com Alencar (2002, p. 94) a telenovela 

brasileira adquire tamanha popularidade cultural a ponto de ser comparada a um divã 

brasileiro, onde cultura, identidade e sociedade como um todo são discutidas e interpretadas 

através da ficção. Sendo assim, quando a telenovela adquire o status de paradigma ficcional 

da América Latina onde a realidade é discutida por meio de modelos previamente 

estabelecidos, a linguagem se torna um elemento ímpar na intepretação dessa realidade 

(Alencar, 2006, p.1). 

O impacto da telenovela brasileira na língua portuguesa se torna crucial a partir do 

momento em que o modo de falar e o vocabulário usado por uma personagem são 

incorporados na linguagem cotidiana da população brasileira. Desta forma, a língua 

portuguesa sofre uma influência significativa da narrativa teledramatúrgica que, 

consequentemente, promove um enriquecimento constante à língua, mas que também pode 

trazer desafios para falantes não nativos desta em processo de aprendizagem. O valor 

linguístico e cultural dos bordões novelísticos pode ser atingido pela conexão entre as 

diversas esferas geográficas e sociais. Conforme apresentado no referencial teórico a seguir, 

essa conexão se dá por intermédio da comparação entre a língua e a cultura fonte e alvo. 

Afinal, as telenovelas brasileiras apresentam amostras legítimas de culturas e comunidades, 
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deixando seu status marginal na cultura brasileira para receber uma nova significação, como 

aponta Ribeiro: 

Embora as telenovelas já tenham sofrido forte preconceito por serem consideradas 

entretenimento alienante que exerciam o poder de manipulação e faziam o 

telespectador perder a autonomia, essa visão foi superada. Hoje, sabe-se que elas 

funcionam como forma de mediação social, tornando-se uma narrativa sobre a nação 

(2014, p.12). 

A popularidade da telenovela brasileira faz com que a mídia atue sobre fenômenos 

linguísticos da própria língua portuguesa ao prover expressões utilizadas por seus 

personagens, que acabam por serem incorporadas ao léxico da língua. Vale ressaltar que, 

atualmente, a popularidade de tais expressões se consolida com o seu uso frequente em 

mídias diversas como Twitter e Facebook. Inicia-se então uma relação de apropriação do 

comportamento da personagem e uma identificação do telespectador com a mesma, seguido 

pela apreciação mútua da personagem pelo telespectador e seu círculo de amigos, 

representado pela divulgação de tais comportamentos via mídia social.   

A pertinência do presente estudo se justifica pelo fato de estreitar o distanciamento 

entre a escassa oferta de materiais didáticos e atividades pedagógicas no ensino de PLE que 

abordem temas de relevância nacional, representantes da cultura e da identidade da nação 

brasileira. Para tal, a ilustração da identidade nacional na linguagem televisiva artística é 

apresentada aqui como amostra de material autêntico em que comunicação, cultura, 

conexões, comparação e comunidade formam um espiral, contínuo e infinito. 

Referencial teórico  

A fim de sustentar a atividade proposta, o seguinte conceito de identidade é adotado: 

identidade é a qualidade de idêntico, do que é o mesmo, porém instável. Tomamos a 

definição de Ortiz (1996 apud Ronsini, 2004, p. 109) para nosso estudo: identidade é a 
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construção simbólica a partir de um referente utilizado para a definição de sua posição na 

estrutura social. Os referentes podem ser cultura, nação, território, grupo étnico, espaço, 

gênero, entre outros. Sob outro escopo, identidade também significa pertinência, passível, 

porém de transformação já que o ser humano não pode ser classificado de uma única e válida 

vez no decorrer de sua vida. A identidade nacional retratada nos folhetins brasileiros promove 

a identificação dos telespectadores num texto tramado entre ficção e realidade, onde qualquer 

definição é sempre inacabada ou incompleta. 

Não há como definir um indivíduo com uma única e enclausurada forma para que esse 

carregue uma identidade coletiva, porém, há como digerir pequenas parcelas de conexão 

entre as comunidades real e fictícia. Um exemplo seria descrever a personagem anti-herói 

Félix, interpretado por Mateus Solano na novela Amor à Vida, de 2013-2014, de Walcyr 

Carrasco. Juntemos o momento histórico brasileiro de protestos aos objetivos temáticos 

específicos da trama em questão, tais como homosexualidade e paternidade, para 

alcançarmos uma prévia do que seria identificar alguém. A identidade é capaz de unir pessoas 

de ascendência racial diferente, mas que partilham a crença de uma origem e de um destino 

comuns em um determinado momento. Estabelece um sentido de homogeneidade para 

membros de uma comunidade e de heterogeneidade em face dos outros grupos. São essas, 

dentre diversas outras, as características de identidade que nos interessam alinhar com as 

postulações de Hall (2000): 

As identidades parecem invocar uma origem que residiria em um passado histórico 

com o qual elas continuariam a manter uma certa correspondência. Elas têm a ver, 

entretanto, com a questão da utilização dos recursos da história, da linguagem e da 

cultura para a produção não daquilo que nós somos, mas daquilo no qual nos 

tornamos. Têm a ver não tanto com as questões “quem nós somos” ou “de onde nós 

viemos”, mas muito mais com as questões “quem nós podemos nos tornar”, “como 
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nós temos sido representados” e “como essa representação afeta a forma como nós 

podemos representar a nós próprios”. (Hall, 2000, p. 109 apud Silva, 2000, grifos do 

autor) 

  Identificação, por sua vez, é um processo de articulação constantemente em 

andamento; daí sua natureza complexa e ambivalente. Identificação representa desde 

formação de fronteiras, não necessariamente geográficas, até a reintegração na busca pelo 

pertencimento, isto é, sobreviver ao interstício. Somos alguém quando pertencemos a um 

grupo ou o sentimento da crença subjetiva numa origem comum que une sujeitos distintos. 

Os espaços oferecem, dessa maneira, terreno para a elaboração de estratégias de 

autosuficiência individual ou grupal. A identificação está aberta assimilando correspondência 

e exclusão, assim como a identidade, apesar de ambas poderem carregar uma conotação de 

completude. A esse respeito, diz Hall (2000, p.106): “A identificação é, pois, um processo de 

articulação, uma suturação, uma sobredeterminação, e não uma subsunção. Há sempre 

“demasiado” [...] ou uma falta, mas nunca um ajuste completo, uma totalidade. Como todas 

as práticas de significação, ela está sujeita ao “jogo” da différence”. Hall continua e, com uma 

imagem de amarração para a sutura que representa o ponto de encontro entre o processo de 

formação (identificação) e o apego temporário (identidade), nos leva ao ponto de 

convergência, como observamos em: 

Se uma suturação eficaz do sujeito a uma posição-de-sujeito exige não apenas que o 

sujeito seja “convocado”, mas que o sujeito invista naquela posição, então a suturação 

tem que ser pensada como uma articulação e não como um processo unilateral. Isso, 

por sua vez, coloca com toda a força, a identificação, se não as identidades, na pauta 

teórica. (Hall, 2000, p. 112, grifos e itálicos do autor) 

Um exemplo disso é a ideia de identidade nacional como o somatório de valores 

culturais resultantes da vivência diluída na definição de quem somos. A cultura nacional, de 
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onde nascemos e/ou pertencemos, é uma das mais importantes fontes de identidade nacional. 

Não somos brasileiros por escolha, e sim por compulsão, porém só podemos nos identificar 

com algo se realmente pertencermos a ele. Alguns fatores básicos da nacionalidade, tais 

como fatos históricos, índios, portugueses e discurso fundador são provenientes das raízes 

evolutivas e consciência de nação e cidadão. Por discursos fundadores, entendemos, como 

Orlandi (1993, p. 13) e Zoppi-Fontana & Diniz (2010, p. 87), aqueles discursos que se 

estabilizam como referência na construção da memória nacional e que funcionam como 

referência básica no imaginário constitutivo desse país. A autora chama atenção para uma 

característica importante do discurso fundador –  a sua relação particular com a “filiação” –, 

uma vez que o discurso fundador:  

cria tradição de sentidos projetando-se (sic) para a frente e para trás, trazendo o novo 

para o efeito do permanente. Instala-se irrevogavelmente. É talvez esse efeito que o 

identifica como fundador: a eficácia em produzir o efeito do novo que se arraiga no 

entanto na memória permanente (sem limite). Produz desse modo o efeito do familiar, 

do evidente, do qual só pode ser assim (Orlandi, p.13-14).  

 O que define o discurso fundador é, ainda segundo Orlandi (1993, p.23), sua 

historicidade: “a ruptura que cria uma filiação de memória, com uma tradição de sentidos, e 

estabelece um novo sítio de significância”. A história é essencial para a produção de sentidos, 

uma vez que a língua só significa porque está inscrita na história, e se torna essencial para a 

apreensão destes sentidos que seja estabelecida a relação entre a língua e a exterioridade 

(Orlandi, 1999, p. 47). O sentido constitui-se como uma relação determinada do sujeito, 

afetado pela língua, com a história.  

 É importante destacar também a concepção de sujeito e língua aqui adotados. O 

sujeito é, portanto, “produto histórico, efeito de discurso que sofre as determinações dos 

modos de assujeitamento das diferentes formas-sujeito na sua historicidade e em relação às 
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diferentes formas de poder” (Orlandi, 1999, p. 52). A autora continua explicando que se trata 

de um sujeito à e um sujeito da língua, o que promove o assujeitamento deste. O sujeito é 

afetado pela língua e pela história para que possa se constituir, para produzir sentido. Sem 

que o faça, ele não diz, ele não produz sentido. A ideologia é constitutiva do sujeito e dos 

sentidos, interpelando o indivíduo para que se produza o dizer. Dessa forma, não há discurso 

sem sujeito e não há sujeito sem ideologia (Orlandi, 1999; Zoppi-Fontana & Diniz, 1997).  

 Os processos discursivos, contudo, não têm origem no sujeito, mas se realizam 

necessariamente neste. Aqui que entra o primado da memória do dizer, o interdiscurso, 

essencial no processo de constituição de sentidos, uma vez que estes não têm um início de 

direito (Pechêux, 1969, p. 101), estando sempre em movimento. Para que nossas palavras 

façam sentido, é preciso que já signifiquem, remetendo a um discurso ou a uma relação de 

sentidos previamente estabelecidos, movimentando os sentidos já produzidos acerca deste 

discurso (Pechêux, 1969 ).   

 A língua não é tratada como um sistema de signos, abstrato, mas como a “língua no 

mundo” (Orlandi, 1999, p. 17), sendo a linguagem concebida como mediação necessária 

entre o homem e a realidade natural e social. A língua não é, portanto, uma estrutura 

autônoma, mas só produz sentido na relação com o sujeito. A língua não é transparente, e, 

consequentemente, o sentido não é evidente. Só há sentido porque a língua se inscreve na 

história. 

 Ao considerar o sujeito como constituído pela e na língua, podemos perceber como os 

bordões novelísticos, uma vez inseridos no vocabulário cotidiano dos brasileiros, inscrevem-

se no imaginário, passando a fazer parte da constituição do sujeito nacional. Isso promove 

novas significações, novas produções de sentido, que vão resignificar o sujeito diante de sua 

própria língua. Os bordões, dessa maneira, inscrevem-se na memória discursiva, de tal modo 

que podem ser usados para reproduzir sentidos já existentes.  
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 A língua, como importante fator de formação de identidade, celebra, então, o âmbito 

de mesmidade e nos remete ao ensino e à aprendizagem como práticas de produção social. 

Diversidade, hibridismo, multiculturalidade entre outras designações similares, ressaltam as 

diferenças ou características singulares que os grupos sociais possuem quando comparados 

entre si. Daí, a proposta teórica de integrar os 5 Cs da ACTFL aos bordões novelísticos em 

um espiral contínuo.  

  De fato, a cultura de massa nacional, como o carnaval, as telenovelas e outros ícones 

brasileiros, ampla e indiscriminadamente explorados nos livros didáticos de PL2 e de PLE, 

exporta o imaginário formador da identidade brasileira. Tais imagens,  normalmente 

fragmentadas por conveniência acadêmica, não devem tentar almejar descrever a identidade 

brasileira em sua totalidade, porque essa tarefa é impossível e indesejada, já que fomentar 

estereótipos não desenvolve os 5 Cs ao ensino e aprendizagem da língua estrangeira. Se 

inseridas como meras notas culturais, estáticas e superficiais, levam o estrangeiro a uma 

interpretação tendenciosa e até ao total descaso. A solução é fundamentada aqui como 

ininterrupta, e proposta na seção de metodologia como sucessiva, a fim de prever a 

integração de comunicação, cultura, conexões, comparação e comunidade como um trabalho 

único, porém inacabado devido à sua constante reformulação identitária. 

Processo Metodológico  

O principal propósito do presente estudo é demonstrar como a carga cultural de 

bordões explorados nos folhetins brasileiros pode otimizar a aquisição de Português como 

Língua Estrangeira (PLE). Para que isso ocorra, busca-se promover atividades pedagógicas 

em sala de aula ao apresentar bordões linguísticos de telenovelas brasileiras, seguidos de 

atividades de compreensão e produção. 

A fim de enfocar a cultura, mais especificamente a segunda cultura e a cultura do 

estrangeiro por telenovelas, desenvolvemos os seguintes passos metodológicos: 
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1. Seleção de texto e/ou material autêntico na forma de cenas de telenovelas, em que a 

habilidade oral foi privilegiada como integrante do corpus. 

2. Análise dos materiais recolhidos, a fim de compreender os possíveis efeitos de sentido 

produzidos pelos textos.  

3. Verificação da integração dos 5 Cs de forma espiral e evolutiva. 

 
4. Aplicação em sala de aula.  

 

Materiais 

A primeira fase, a seleção de texto e/ou de material autêntico, desenvolve-se a partir 

de criteriosa seleção do corpus, a fim de identificar bordões que sejam produtivos para serem 

trabalhados em sala de aula, tendo em vista a aplicação dos 5 Cs.  Para ilustração da proposta 

pedagógica, foram selecionados seis bordões abaixo explicitados, sendo todos retirados de 

telenovelas exibidas pela Rede Globo de televisão. Neste caso, a pertinência de seleção de 

tais bordões deu-se através da capacidade de incorporação linguística, ou seja, de serem 

inseridos em situações de fala e escrita cotidianas por falantes nativos. Para se verificar a 

validade de compreensão e popularidade das expressões selecionadas, tais bordões foram 

apresentados a 5 (cinco) falantes nativos, aos quais foi perguntado se eles conheciam estas 

frases, se eles sabiam a origem destas e qual o signficado delas. Também foi pedido que 

fossem dadas notas de 1 a 5 referentes à popularidade destes bordões, sendo 5 o mais popular. 

A menor nota recebida por um bordão foi 4, o que nos garante o amplo conhecimento e 

popularização das expressões selecionadas.    

A seguir apresentam-se os bordões selecionados, seguidos de sua análise, a fim de 

depreender suas condições de produção, seus efeitos de sentido e sua aplicação pragmática 

em situações de uso real da língua. É importante ressaltar que as explicações aqui providas 

fundamentam-se na memória discursiva, nos sentidos já pré-estabelecidos e que permitem 

que estas frases sejam ditas e produzam sentidos. O falante nativo da língua portuguesa, 
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muitas vezes faz uso de tais bordões a fim de se inserir perante um grupo social ou pela 

simples intenção de variar o uso de expressões linguísticas em sua fala. Ao enunciar tais 

frases, esse falante não pensa nos sentidos que estabelecemos aqui, mas as usa por considerá-

las divertidas, por exemplo. Ao usá-las em sua fala, esse sujeito pensa ser a origem de seu 

discurso, a origem do sentido, mas, na verdade, suas palavras só fazem sentido porque já 

foram ditas antes, pois essa é a função do interdiscurso: uma memória do dizer que estabelece 

os efeitos de sentido. Ou seja, o sujeito, ao enunciar tais bordões, não está criando uma frase 

nova, carregada de novos siginificados, mas fazendo circular sentidos já antes ditos, que só 

produzem sentido porque já significam em algum lugar anterior. Seguindo essa linha 

discursiva de análise, as ressalvas aqui feitas, portanto, não têm por objetivo explicitar o que 

o sujeito pensa estar dizendo quando o faz, mas que efeitos de sentido e quais discursos são 

movimentados ao se fazer uso de tais bordões.   

O primeiro exemplo foi extraído da novela Roque Santeiro (1985). A personagem 

Sinhozinho Malta, interpretado por Lima Duarte, e o seu bordão “Tô certo ou tô errado?” 

ilustram tanto a opressão da época do coronelismo ao chacoalhar suas pulseiras, o dialeto 

local ao reduzir o verbo “estar”, e também a sua suscetibilidade a um padrão pré-estabelecido 

de beleza ao usar perucas. O bordão em questão trata-se de uma pergunta retórica em que a 

personagem, através de sua posição-sujeito de coronel e, dessa maneira, detentor de poder, 

estabelece as relações de força entre ele e seus interlocutores, os quais, imaginariamente, 

seriam subordinados ao poder do coronel. Os bordões geralmente apelam para o humor, 

caricato e estereotipado, isto é, exagerado. A cultura se dá pela presença de práticas e 

perspectivas que são pertinentes a esse cenário específico, mas a conexão serve como ponte 

para assuntos relacionados à política e opressão. Simultaneamente, a comparação entre a 

natureza do poder em comunidades ao longo da história até os dias atuais torna a atividade 

pertinente  assim como proposta neste trabalho.  
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Em O Clone (2001), segundo exemplar deste estudo, a personagem Dona Jura, 

proprietária de uma pastelaria, representada pela atriz Solange Couto, introduziu a expressão  

“Não é brinquedo, não”. O humor é mais uma vez utilizado como conteúdo chave na 

composição de sentido pois apresenta a manipulação da ironia como ferramenta de 

sobrevivência social às vicissitudes do cotidiano trazidos pelas limitações financeiras das 

personagens. Ao afirmar que alguma situação “não é brinquedo, não”, a personagem expressa 

as dificuldades enfrentadas pelos integrantes de classes sociais menos favorecidas, como a da 

própria personagem, também movimentando sentidos que se relacionam com as relações de 

poder em nossa sociedade. Aquilo que “não é brinquedo”, não é fácil, não é divertido, e 

representa a divisão social em classes bem como as intempéries enfrentadas pelas relações de 

poder estabelecidas a partir desta divisão.   

A personagem Odete, da mesma obra, interpretada pela atriz Mara Manzan, introduziu 

a expressão “Cada mergulho é um flash”, terceiro bordão selecionado para este estudo. A 

expressão se refere ao local frequentado pela personagem e sua filha, Karla (Juliana Paes), o 

Piscinão de Ramos, no Rio de Janeiro. Lá, de acordo com a fala da personagem, seria um 

local propício para que sua filha atingisse a fama almejada, com o intuito de melhorar sua 

condição social. O piscinão frequentado pela personagem, portanto, seria o local ideal para 

alçar sua filha ao sucesso, uma vez que cada acontecimento lá se transforma em um evento 

social de grande repercussão, de acordo com o bordão utilizado. A possibilidade de ascensão 

social é relacionada à fama, esta representada no bordão pelo “flash”, dispositivo das câmeras 

fotográficas que, por sua vez, representam metonimicamente os paparazzi que seguem as 

celebridades e, por extensão de sentido, o sucesso. A frase foi utilizada à exaustão na época 

em que a novela foi transmitida, e passou a ser aplicada para qualquer situação ou evento de 

grande popularidade.  
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Ascensão social também é a principal conexão ao quarto bordão selecionado para este 

estudo, o “sou chique, bem” da personagem Márcia na novela Chocolate com Pimenta 

(2004). Manicure criada na roça, a personagem interpretada por Drica Moraes demonstra 

estar apta para uma possibilidade de melhorar sua condição financeira, mudando de amante 

do prefeito para oficial primeira dama. O bordão tem um aspecto esperançoso, que concede 

possibilidade de uma vida melhor até às pessoas mais simples financeiramente. O trabalho de 

entonação desse bordão é primordial para que o aluno capte o sentido de autoafirmação e/ou 

incerteza. Desta forma, o estudante de PLE, tem acesso à uma visão cultural da organização 

social brasileira e do classicismo nacional estabelecido, além de estar exposto ao 

enriquecimento léxico de expressões recentemente incorporadas à língua. 

O quinto bordão utilizado foi extraído da novela Explode Coração (1996). Quando a 

personagem Lucineide Salgado dizia ao seu marido “Me poupe, Salgadinho”, quando 

acreditava que seu marido estivesse sendo impertinente, mentiroso ou até mesmo 

aproveitador. A expressão faz uso de um verbo atrelado às redes de significação monetárias, 

“poupar”, que significa economizar, e que, por sua vez, estabelece uma analogia a esta 

personagem que deseja ser “poupado”, preservado ou resguardado quando ouve algo que 

descrê ou que discorda. A frase e suas condições de produção em sentido estrito também 

representam a dinâmica de valores institucionais, tais como o casamento, a desigualdade 

entre os sexos, e o ritmo acelerado da vida moderna. 

Por fim, “Pelas contas do Rosário!” de Félix, personagem de Mateus Solano em Amor 

à Vida (2013), refere-se a um artefato religioso muito comum aos católicos, maioria religiosa 

no Brasil. A frase era dita pela personagem quando algo lhe parecia absurdo e/ou errado, 

contrário aos desejos, muitas vezes maquiavélicos, de Félix. Ao usar uma expressão com um 

referencial sagrado para praticantes de uma determinada religião, a personagem, assim como 
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Lucineide Salgado no exemplo anterior, pede a benevolência de seu interlocutor, dessa vez 

movimentando o discurso religioso e seus sentidos para pedir por clemência.  

Proposta Pedagógica 

Para que os bordões sejam utilizados em atividades pedagógicas, faz-se necessária a 

contextualização da trama (de maneira mais restrita) e da situação de uso de tais expressões. 

A abordagem adotada para esta atividade segue a proposta de Almeida Filho (2008, p. 27), e 

se divide nos seguintes passos: 

1. Estabelecimento do clima e confiança: introdução do tema por uso de estruturas já 

adquiridas pelo aluno. O clima é a construção metafórica do convite ao aprendiz em 

que a língua-alvo apresenta o ambiente. A confiança, reafirmada através de prática já 

parcialmente conhecido, visa reduzir eventual impermeabilidade do filtro afetivo, 

segundo Almeida Filho (2008, p. 28). 

2. Apresentação: introdução de insumo novo. A familiarização do aluno com amostras 

de uso da linguagem e pontos linguístico. Nessa fase, demonstramos e explicamos 

pontos com diversos exemplos.  

3. Ensaio e uso: esforço preparatório e impulso da prática propriamente dita.  

4. Pano: fechamento do período e reconhecimento dos conteúdos enfocados. Notamos 

que é nessa fase que há maior solicitação e retorno da consciência e realidade. É no 

pano que ambos, professor e aluno, revisam o que as atividades anteriores de uso 

permitiriam esquecer se não houvesse um fechamento. Reforçamos estratégias 

individuais de estudo como competência intrapessoal e fechamos o ciclo com um 

contexto lúdico e ênfase na comunicação interpessoal.  

A seguir, apresentaremos um modelo de atividade a partir de um dos bordões 

explicados anteriormente e que pode ser facilmente adaptada às demais expressões deste 

trabalho. Ressaltamos que, para o desenvolvimento da atividade, não é necessário que os 
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alunos tenham total entendimento da novela da qual o bordão foi extraído, como se fossem 

telespectadores ativos desta. O objetivo das atividades propostas é que os alunos reconheçam 

as origens e as possibilidades de uso das diferentes expressões, afim de que, ao ouvi-las em 

um contexto real, saibam seu significado e possam não apenas compreendê-las, mas também 

usá-las.  

  Embora não seja relevante que os alunos tenham conhecimento da trama abordada 

em sala de aula, consideramos importante que o aluno entenda o enredo principal da novela 

em questão para compreender como uma novela afeta e é afetada pela realidade nacional. É 

possível também que esse seja o primeiro contato dos alunos com tais tipos de produção 

audiovisual brasileiras, caracterizando-se, assim, em momento importante de apresentação às 

novelas do Brasil. Portanto, mais importante do que coloca-los a par da trama central da 

novela, é de maior interesse a introdução dos alunos a este tipo de produção em si.  

Para  que os alunos, portanto, sejam familiarizados com o material que lhes será 

apresentado, sugerimos um trabalho inicial de apresentação do que é uma novela no cenário 

brasileiro. Um trabalho útil é a exibição das “chamadas” da novela, quando esta está prestes a 

estrear na grade da programação do canal que a veicula. Nestes vídeos, semelhantes a trailers 

de filmes de cinema, somos apresentados aos personagens e à trama central da novela, além 

de como será a relação de todos os ali envolvidos. A partir deste vídeo, pode-se criar e 

discutir as expectativas dos alunos com relação aos temas que podem ser abordados por 

aquela produção artística. Como um modelo a ser seguido, usaremos a novela O Clone 

(2001). Nela, são debatidos temas como ética científica com a questão da clonagem de seres 

humanos; a diversidade étnica e cultural com personagens e tramas que se passam em 

Marrocos e estão conectados a personagens e tramas no Rio de Janeiro; além de temas 

polêmicos, como as drogas e os prejuízos que tais entorpecentes causam à estrutura familiar.  
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Em seguida, exibe-se aos alunos um trecho da novela em questão em que haja 

interação das personagens principais em algum momento crucial para o desenvolvimento de 

suas tramas (geralmente, um casal apaixonado que é separado de alguma forma, por um 

vilão, por exemplo). A exibição deste trecho tem por objetivo preparar os alunos para o tipo 

de mídia que lhes será exibida e para levantar o debate das principais características destas 

produções, e de como elas podem influenciar a sociedade brasileira (mudança de costumes, 

lançamento de uma nova moda ou até mesmo o acréscimo de palavras e expressões ao 

vocabulário popular, o foco deste trabalho). Este momento é o que anteriormente chamamos 

de “estabelecimento do clima e confiança”. Ressaltamos, com isso, a importância de se tomar 

cuidado na seleção das cenas a serem apresentadas aos alunos, para que estas sejam de fácil 

compreensão linguística, com vocabulário já conhecido por estes.  

Em seguida dá-se a “apresentação”, ou seja, a introdução do novo insumo aos alunos. 

Como dito anteriormente, usaremos o exemplo da novela O Clone, nesse caso o bordão “Não 

é brinquedo, não”. Para a atividade aqui sendo proposta, sugerimos que a frase seja escrita na 

lousa e que os alunos possam trazer palavras e sentidos que lhes pareçam estar relacionados à 

frase em questão1. Conforme os alunos forem levantando expressões que se relacionem aos 

possíveis sentidos, o professor vai anotando na lousa o que está sendo dito pelos alunos. 

Acreditamos, porém, que, devido a limitações de linguagem, os alunos, se de níveis mais 

iniciais, terão dificuldades em pensar em sentidos metafóricos para a expressão. É papel do 

professor, portanto, conduzí-los, se necessário for, a estes outros possíveis sentidos. Por 

exemplo, com a expressão “Não é brinquedo, não”, os alunos podem facilmente associar a 

frase a palavras como “infância”, “criança” ou “diversão”. Eles podem ter maiores 

dificuldades, contudo, em fazer associações desta expressão com sentidos como “aquilo que 

                                                        
1 Para esta fase da atividade, é necessário que os alunos tenham os significados bem claros de 

todos os vocábulos abordados. No caso, o professor deve se certificar de que os alunos 

conheçam a palavra “brinquedo”.  
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não é fácil” ou “dificuldades enfrentadas”, sendo papel do professor guiar os alunos para que 

eles possam chegar a estes possíveis sentidos. Depois deste momento inicial de catarse, 

espera-se ter sido criada uma rede de significação semelhante à reproduzida abaixo. 

Figura: Possível rede de significação a partir da expressão “Não é brinquedo, não” 

 
Fonte: os autores. 

Depois de discutidas as possibilidades significativas da frase em questão, passamos à 

exibição da cena em que a personagem faz uso de seu bordão. Para este exemplo específico, 

sugerimos um video encontrado no site de armazenamento de videos, Youtube, que traz 

diversas cenas da personagem Dona Jura2. Num dos excertos apresentados no video, a 

personagem discute com uma menina que lhe havia roubado, levando-a para o seu bar e 

fazendo-a trabalhar para pagar sua dívida. Ao colocara menina para trabalhar, a personagem 

diz a sua famosa frase, “Não é brinquedo, não”. Depois da exibição do video, os alunos 

devem voltar ao seu painel e eliminar os sentidos que não são próprios à expressão quando 

empregada pela personagem. Sentidos como “infância” e “criança” devem ser excluídos, já 

que a frase se refere a outros sentidos que devem ser apontados pelos alunos. Caso não tenha 

nada semelhante escrito na lousa, o professor deve conduzir uma discussão para que se 

chegue ao sentido da frase sendo abordada na atividade. Quando o melhor sentido para a 

expressão for encontrado, sugerimos que o video seja exibido mais uma vez, com o intuito de 

que os alunos reconheçam o que fora discutido anteriormente. Encerra-se a fase de 

apresentação.  

                                                        
2 Último acesso em 30 de julho de 2014 em: http://www.youtube.com/watch?v=WqQc8yPLPA0 
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A terceira fase, “ensaio e uso”, inicia-se com um pequeno questionário acerca do 

bordão analisado. Ao nos referirmos à frase “Não é brinquedo, não”, pedimos aos alunos que 

escolham a situação mais apropriada de uso para a frase mencionada, num formato de 

múltipla escolha, com alternativas como as seguintes: 

 a) quando recebemos uma boa notícia.  

 b) quando comentamos uma situação desagradável ou difícil. 

 c) quando vemos uma criança se aproximando de uma tomada3. 

A próxima estapa do questionário é que os alunos pensem, em grupos, para que haja 

discussão sobre outras situações em que o bordão seria apropriado. Os alunos poderão trazer 

elementos tais como “quando alguém é despedido do seu emprego” ou “quando se tem uma 

prova difícil”, entre outros. Este levantamento de possíveis situações de uso se caracteriza 

como a construção para o momento final da atividade, em que os alunos colocarão o bordão 

numa situação de uso da língua.  

Por fim, a fase do “pano”, em que os alunos, em pares ou pequenos grupos, devem 

criar uma situação de uso da língua, na qual o bordão abordado seria usado apropriadamente. 

Neste momento, cabe ao professor a decisão da melhor maneira a conduzir esta atividade, 

podendo haver variação entre a produção de uma esquete, em que os alunos encenam uma 

situação qualquer em que a frase será utilizada, ou apenas a produção de um texto escrito a 

ser lido para o restante da classe. É essencial que, ao final de cada apresentação, a situação 

que conduziu ao uso do bordão seja explicitamente alavancada pelo professor, para que a 

classe como um todo decida se a expressão foi bem utilizada. Como forma de encerramento, 

o professor deve retomar alguns pontos cruciais do uso de tal bordão, como o seu sentido e 

                                                        
3 Pode-se usar sentidos literais, como o de dizer para uma criança que uma tomada não é um briquedo, para 
contrastar o sentido literal da frase e o efeito de sentido produzido pela sua relação metafórica em suas 
condições de produção, como na fala da personagem.  
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algumas das possíveis situações de uso, como um reforço daquilo que fora previamente 

trabalhado em sala de aula.  

Esta é uma sugestão de trabalho com uma expressão tirada dos folhetins que pode ser 

adaptada para qualquer outro dos bordões trazidos neste trabalho, ou outros que o professor 

queira trabalhar. Acreditamos que esta proposta seja válida por colocar os alunos em contato 

com uma realidade da sociedade brasileira que tem grande impacto sobre a mesma. Um dos 

impactos, como já dito neste trabalho, é justamente a incorporação destes bordões à língua 

portuguesa no Brasil, de forma consistente e resistente, e que é regida pelo interdiscurso, ou 

seja, os dicursos já ditos antes, e que circulam em nossa sociedade como sentidos já 

estabilizados pela frequência de seu uso.     

Considerações finais 

 O trabalho com os bordões televisivos aqui propostos não consegue por si só suprir a 

falta de materiais didáticos disponíveis para o ensino de PLE. Contudo, trata-se de um 

exemplo produtivo e que pode ao menos direcionar futuras propostas didáticas para as aulas 

de português. Ao unir materiais autênticos com as evoluções linguísticas promovidas por 

estes, a atividade com os bordões novelísticos se mostra frutífera ao produzir conexões entre 

as comunidades, a nativa e do outro, e promover a possibilidade de comunicação entre os 

alunos e também destes e falantes nativos de português. A conexão entre o que pode vir a 

influenciar a vida e a fala de algumas pessoas pode ser ilustrada pela expressão “Bazinga”, 

utilizada por Sheldon Cooper, na série americana The Big Bang Theory, como um exemplo de 

como produções audiovisuais americanas também exercem o mesmo papel no imaginário de 

uma comunidade e de como estas produções podem influenciar a cultura e a relação de 

identidade do sujeito inscrito nesta cultura. Como mencionado anteriormente, a adesão e a 

identificação são os principais elos entre a comunicação, a cultura, as conexões, a 

comparação e a comunidade. O desejo de “se passar por brasileiros” liga os estudantes da 
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língua alvo à identidade cultural alvo. Esse desejo de ser o outro se expressa, por exemplo, na 

constante busca dos alunos pela pronúncia “perfeita”, o mais parecido possível com o sotaque 

estrangeiro. A proposta pedagógica aqui apresentada elucida, contudo, como essa 

identificação com a cultura alvo não se restringe tão somente ao nível fonético e fonológico 

da língua, mas também por seu léxico, o qual é amplamente influenciado por produções 

culturais.   
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