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RESUMO 

 

 

 

O profissional de Relações Públicas no Brasil tem sua regulamentação junto ao 

Conselho Federal de Relações Públicas, Conferp, há mais de 40 anos e a prática das atividades 

especificas da área podem ser encontradas na Resolução Normativa n
o
 43, de 2002. Apesar do 

histórico significativo, as atividades exercidas pelo profissional de Relações Públicas ainda 

são alvo do desconhecimento a cerca de suas especificidades perante a maior parte da socie-

dade, e quando o termo “Relações Públicas” é atribuído a personagens de telenovelas nacio-

nais, os equívocos se tornam mais evidentes, causando a assimilação de estereótipos que não 

se adequam aos parâmetros legais da área. Desta forma, a pesquisa apresentada tem como ob-

jetivo geral a realização de um estudo sobre o perfil do profissional de Relações Públicas re-

tratado nas telenovelas brasileiras, elencando os personagens cuja caracterização encontra-se o 

uso do termo relações públicas.  Em uma análise qualitativa de caráter exploratório, levantou-

se a soma de telenovelas que citam o profissional de Relações Públicas, buscando traçar o 

perfil do personagem que está representando este profissional, verificando as suas característi-

cas, tanto físicas como comportamentais, para traçar os estereótipos que a telenovela brasileira 

está transmitindo ao telespectador, comparando-os com o perfil determinado pelo Conselho 

Federal de Relações Públicas. Esclarecendo estas questões foi possível verificar discrepâncias 

quanto a imagem apresentada pelos personagens e o que profissional realmente é ao longo de 

telenovelas exibidas nos anos de 1980 e 2013. 
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ABSTRACT 

 

The professional of Public Relations in Brazil has its regulation by the Federal 

Council of Public Relations, Conferp, for over 40 years and the practice of the specific activi-

ties of the area can be found in the Normative Resolution No. 43, 2002. Despite of the signifi-

cant historical, the activities carried out by the Public Relations professional of the target are 

still unaware about their specificities towards the larger society, and when the term "Public 

Relations" is assigned to characters in telenovelas, the errors become more obvious, causing 

assimilation of stereotypes that do not fit the legal parameters of the area. In that way, the re-

search presented has the general purpose of conducting a study on the profile of the PR pro-

fessional retreated in Brazilian soap operas, listing the characters whose characterization is the 

use of the term public relations. In an exploratory qualitative analysis, we raised the sum of 

telenovelas mentioning the professional PR, trying to profile the character who is representing 

this professional, checking their characteristics, both physical and behavioral, to trace the ste-

reotypes that Brazilian telenovela is conveying to the viewer, comparing them with the Coun-

cil determined by Federal PR profile. Clarifying these issues we observed discrepancies in the 

image displayed by the characters and what is really professional throughout telenovelas ex-

hibited in 1980 and 2013. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 A atividade de Relações Públicas (RP), historicamente, encontra-se contextualizada 

através de práticas desenvolvidas por retóricos, agentes de imprensa e outros promotores 

(LATTIMORE, 2012). Seu reconhecimento como área profissional é pautada em atividades 

desenvolvidas no inicio do século XX nos Estados Unidos da América, através do gerencia-

mento da imagem de organizações e grandes empresários como John Rockfeller e Willian 

Vanderbilt, que até então não reconheciam a necessidade do bom relacionamento com seus 

públicos externos. 

 No Brasil, sua história inicia em 1914, com a instituição de um departamento de Rela-

ções Públicas pela empresa canadense de eletricidade The São Paulo Tramway Light and Po-

wer Company Limited. Sua regulamentação ocorreu em 11 de dezembro de 1967, pela Lei no. 

5.377, situação esta considerada por muitos como prematura, pois “as atividades de Relações 

Públicas ainda não tinham se consolidado na prática” (KUNSCH, p.100, 1997).  

 O amadurecimento da profissão vem sendo construído de forma gradual, mas esbarra 

em questões como a multiplicidade de significados para a área, levando a inúmeras definições 

para os leigos e até mesmo para os profissionais e acadêmicos, cuja discussão sobre o tema 

acaba gerando outros conceitos, podendo ser responsabilizado pelos inúmeros equívocos sobre 

a importância e atuação das Relações Públicas. Sendo assim, uma profissão ainda bastante 

conflitante quanto a sua definição e prática no mercado de trabalho, o que prejudica o seu de-

senvolvimento e a consolidação do termo ao longo dos anos (FERRARI, 2006). 

 Mesmo a área possuindo questões a serem esclarecidas e um termo polissêmico, no 

Brasil a definição comumente aceita por profissionais da área, definida pela Associação Brasi-

leira de Relações Públicas (ABRP) como é:  

A atividade e o esforço deliberado, planejado e contínuo para estabelecer e manter a compre-

ensão mútua entre uma instituição pública ou privada e os grupos de pessoas a que esteja dire-

ta ou indiretamente ligada. 

 Pode-se então compreender desta definição que o papel primordial do profissional de 

Relações Públicas é a manutenção e gerenciamento do bom relacionamento interno e externo 

em organizações sociais, públicas ou privadas. No que tange ao reconhecimento profissional, 

algumas características são bastante requisitadas pelo mercado ao profissional, tais como:  
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“1) conhecimento da natureza humana (ele não pode falhar no julgamento das 

pessoas); 2) habilidade administrativa (para conseguir respeito e cooperação, 

ele precisa conhecer os problemas da administração); 3) pensamento criador 

(produzir ideias novas e saber aproveitar as sugestões); 4) entusiasmo e idea-

lismo (sincero e comunicante); 5) estabilidade emocional (personalidade e 

comportamento firmes); 6) independência (não ser servil, sem ser arrogante); 

7) honestidade (completa e habitual); 8) franqueza e realismo (ele é crítico; 

“farol” e fantasia não cabem em Relações Públicas); 9) habilidade de ensinar 

(ele sempre tem necessidade de instruir e treinar); 10) experiência e boa cultu-

ra (indispensável em qualquer função de direção ou de assessoramento)” 

(ANDRADE, p.169, 1983). 

 

 Considerando estas características, o profissional possui uma “identidade” que, ao se 

reproduzir pelos meios de comunicação, em muitos casos, de forma equivocada, traça um per-

fil não condizente com a sua área.  

 Por tais equívocos, é possível encontrar personagens nas telenovelas que ao interpreta-

rem profissionais de Relações Públicas, trazem consigo estereótipos como o “simpático rapaz” 

ou a “bela mulher”, causando prejuízos para a imagem dos profissionais (ALVES, 2009).  

 Na televisão, onde o consumo em larga escala de telenovelas articulam sentimentos e 

identidades, há um incentivo ao diálogo dentro das relações sociais, propiciando o desenvol-

vimento de opiniões a respeito de fatos que são retratados no decorrer da trama televisiva 

(TUFTI, 2004). Sendo assim o espaço promovido pelas telenovelas brasileiras para o profissi-

onal de Relações Públicas, como personagem, pode gerar a oportunidade de disseminar a atu-

ação do profissional, mas não garante a percepção correta de seu perfil e real campo de atua-

ção por aqueles que a acompanham. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Breve histórico das Relações Públicas 

 

Algumas das características fundamentais da área de relações públicas já são encontra-

das em relatos de documentos datados de cinco mil anos atrás, na aristocracia Chinesa (Ku-

nsch apud Gruning, 2003, p.69-70). Pode-se fazer referência desta atividade nas demais civili-

zações através de escritos como os de Aristóteles, no livro Retórica, considerado para alguns 

autores como o mais antigo dos livros de relações públicas. Como ponto chave para o desen-

volvimento desta área, também encontra-se a criação da prensa de tipos móveis de Gutenberg, 

que revolucionou os processos de comunicação na sua época e a disseminação de informações 

pela Europa, o que inevitavelmente fez com que os primeiros empresários da Revolução In-

dustrial do século XIX se preocupassem mais com a imagem que lhes eram atribuídas nestes 

veículos. 

  Na contemporaneidade, a área de relações públicas ganha força com os norte-

americanos, uma vez que no século XX os grandes empresários da indústria estavam perce-

bendo a necessidade de uma figura especializada para assuntos relacionados aos seus públicos 

externos, principalmente com o governo e a imprensa, a fim do bom funcionamento da orga-

nização (KUNSCH, p.12, 2009). Isso se mostrou evidente principalmente em casos como o de 

William H. Vanderbilt, “filho do Comodoro Cornelius Vanderbilt, pronunciou a famosa ex-

pressão: The public be damned (O público que se dane).” (MOURA, 2008, p.31). 

 Nesta mesma época, observando a necessidade do mercado em um gerenciamento 

mais eficaz da imagem das organizações, o então jornalista e mais tarde publicitário, Ivy Lee 

(1877-1934), juntamente com George Parker, criam a agência de “imprensa” Parker & Lee, 

em 1906. A notoriedade ganhada por Lee se fortalece mais a frente, no ano de 1914, quando o 

mesmo se torna consultor do polêmico empresário John Rockfeller Jr., cuja imagem desfavo-

rável foi radicalmente transformada, principalmente com o envolvimento de ações filantrópi-

cas e orientações quanto ao trato do público externo, em especial a imprensa, transformando o 

“voraz capitalista em amável ancião” (KUNSCH apud D’AZEVEDO, 1982, p. 20). Desta 

forma Ivy Lee ganha o titulo de “pioneiro” no uso das atividades técnicas do profissional de 

relações públicas. 
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 No Brasil, paralelamente as atividades que estavam crescendo nos Estados 

Unidos, em 1914 é criado o primeiro Departamento de Relações Públicas na The San Paulo 

Tramway Light and Power Company Limited, atual Eletropaulo. Eduardo Pinheiro Lobo, con-

siderado o “Pai das Relações Públicas no Brasil”, foi o primeiro chefe do recente Departamen-

to de Relações Públicas. Na data de seu nascimento, 2 de dezembro, é comemorado o Dia Na-

cional da área. 

Em um intervalo de 32 anos, é feito o segundo serviço voltado as Relações Públi-

cas, criado em 1946 pela Escola Técnica de Aviação, em São Paulo. Estes dois departamentos 

foram criados pela iniciativa privada, uma vez que naquela época havia grande influência de 

profissionais de fora, trazendo as novas tendências mundiais. Em se tratando de administração 

pública, em 10 de julho de 1934, foi criado o Departamento de Propaganda e Difusão Cultu-

ral, no Ministério da Justiça e Negócios do Interior. Apesar de não possui o termo Relações 

Públicas suas ações tinham em especificados elementos de Relações Públicas sendo pro ativo 

no sentido de informar a população o que fazia o governo e o Ministério da Justiça e Negócios 

do Interior . Neste departamento houve a criação do programa radiofônico “A Voz do Brasil”, 

o qual existe ainda hoje, informando a população sobre as ações do governo de norte a sul. 

Em 21 de julho de 1954, profissionais da área que anteriormente se articulavam no 

"Grupo de Relações Públicas", criaram e aprovaram a fundação da Associação Brasileira de 

Relações Públicas, bem como eleições quanto aos diretores e conselheiros da ABRP (AN-

DRADE, 1983, p.73). No ano de 1959 é criada a disciplina de Relações Públicas Governa-

mentais no curso de Administração Geral no Departamento de Águas e Esgoto do governo do 

Estado de São Paulo. Em 1960 foi instituído o primeiro curso regular de Relações Públicas, e 

em 1964 foi transformado em Curso de Formação em Grau Médio, com três níveis. 

Em 11 de dezembro de 1967 a Lei de número 5.377 é publicada em Diário Oficial, 

regulamentando o exercício da profissão no país, e que ainda hoje causa divergências quanto a 

sua criação. Este ponto será mais bem discutido no item 2.3. 

Com o respaldo desta resolução, a área ganha maior força no país e assim em 1968 

o Rio de Janeiro recebeu o Congresso Mundial de Relações Públicas, considerado um grande 

marco para a história e crescimento da área no país, incentivando o intercâmbio de novas prá-

ticas pelos participantes estrangeiros que estavam presentes no evento.  
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Durante os anos de 1970 à 1980 houve o crescimento sobre os debates a cerca da 

produção acadêmica e cientifica da área, e com a redemocratização do país no decorrer destes 

períodos, fez-se com que o governo e as empresas privadas se voltassem com mais força para 

importância da opinião do público externo. Em 1980 houve também a criação do Prêmio Opi-

nião Pública – CONRERP SP/PR, ações que visavam a valorização das atividades dos profis-

sionais de Relações Públicas no mercado (KUNSCH, 1997). 

Já em 1990, as empresas começam a pensar a reestruturação de seus modelos de 

comunicação e com os movimentos ativistas e as Organizações Não-Governamentais come-

çando a despontar na sociedade civil, cresce a consciência quanto às ações de responsabilida-

de social e sustentabilidade. Com esta pressão por parte da sociedade, as organizações tiveram 

que repensar métodos de alcança do público, favorecendo a atividade de relações públicas em 

prol desse novo gerenciamento estratégico. 

Com a chegada dos anos 2000, os conceitos de responsabilidade social e sustenta-

bilidade continuam tendo visibilidade, porém, os públicos passaram a ser mais participativos. 

O que incentivou e permitiu a “formação de uma consciência participativa, traduzida na cons-

tituição e operação de entidades diversas, implica convocar os profissionais da mobilização 

social, conceito mais amplo da especialização profissional de Relações Públicas” (KUNSCH 

apud POYARES, 1998, p. 171). 

Já em 2001, a popularidade da área de Relações Públicas nas universidades foi 

crescendo em um total de 72 cursos promovidos até aquele momento. Hoje pesquisas apontam 

que já se ultrapassou para a marca de 90 cursos (FERREIRA, 2009). Em 2014 as Relações 

Públicas no Brasil completaram 100 anos de existência. 

2.2 O termo Relações Públicas 

 

A profissão, embora regulamentada há mais de 40 anos no Brasil, ainda está encon-

trando a sua conceituação como área de atuação e campo de estudos, uma vez que não há o 

consenso entre pesquisadores e grandes autores da área quanto a suas funções especificas. 

Autores como Andrade e Simões vêm ao longo dos anos discutindo as consequências desta 

polissemia na inserção do profissional de relações públicas no mercado de trabalho e na uni-

versidade. 
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 Várias causas são apontadas para as divergências encontradas inicialmente no termo, 

como a multiplicidade de funções que o profissional pode exercer, a junção dos termos ‘Rela-

ção’ e ‘Públicos’ que, por serem palavras recorrentes no convívio social já remetem a signifi-

cados distintos para cada pessoa em sua subjetividade, as diferenças entre Relações Públicas, a 

profissão, com letras maiúsculas, e relações públicas, o profissional, com letras minúsculas, 

entre outras questões dessa atividade da comunicação social. 

 Para entender as discrepâncias no uso do ‘Relações Públicas’, é importante ter conhe-

cimento sobre o contexto que a nomenclatura da área é inserida na sociedade, tendo como 

exemplo, pesquisas apontam ocorrências do termo em veículos de comunicação, como jornais 

e revistas que, muitas vezes, demonstram seus significantes acompanhando características 

superficiais como beleza ou um bom discurso, questões extremamente ligadas a construção de 

estereótipos e até o preconceito em relação às atividades e às funções concernentes às ativida-

des de Relações Públicas, podendo intitular uma série de significados, dependendo do termo 

anteposto ao nome.  

Para esclarecimento das atividades do profissional de RP, utiliza-se como base a Reso-

lução Normativa 43– RN 43 -, de 24 de agosto de 2002, conferida pelo Conselho Federal de 

Relações Públicas – CONFERP, as seguintes funções definem as atividades do profissional da 

área:  

  

§ 1.º - Todas as ações de uma organização de qualquer natureza no sentido de 

estabelecer e manter, pela comunicação, a compreensão mútua com seus pú-

blicos são consideradas de Relações Públicas e, portanto, não se subordinam a 

nenhuma outra área ou segmento. § 2.º- Relações Públicas são definidas como 

uma filosofia administrativa organizacional, com funções administrativas de 

direção e de comunicação, independentemente de nomenclaturas de cargos e 

funções que venham a ser adotadas. § (3.º- Relações Públicas caracterizam-se 

pela aplicação de conceitos e técnicas de: I) comunicação estratégica, com o 

objetivo de atingir de forma planificada os objetivos globais e os macro-

objetivos para a organização; II)comunicação dirigida, com o objetivo de utili-

zar instrumentos para atingir públicos segmentados por interesses comuns; 

III)comunicação integrada, com o  objetivo de garantir a unidade no processo 

de comunicação com a concorrência dos variados setores de uma organiza-

ção.(CONFERP, 2002, s.p.) 
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A lei que resguardou o profissional no mercado, para Simões (1995) também é um dos 

motivos para as definições conflitantes e demasiado abrangentes. Talvez pela medida precoce 

e por limitar a visão de mercado ou não satisfazer completamente a compreensão de suas prá-

ticas. Todos estes aspectos contribuem e se refletem no discurso de boa parte dos próprios 

profissionais de relações públicas ao tentarem explicar a sua função. 

Por tais “brechas” na conceituação, o termo Relações Públicas acaba ganhando caráter 

pejorativo em algumas situações que causam confusão até mesmo na ética do profissional, o 

apresentando como rapazes e moças de boa aparência, pessoas que se relacionam com facili-

dade, bajuladores, indivíduos persuasivos, entre outras questões que não envolvem o que é ser 

de fato um profissional de relações públicas. Anterior a estas questões, os diversos significa-

dos do termo Relações Públicas implicam em falar de: processo, função, atividade, profissio-

nal, cargo, profissão. 

 

Desta maneira, o trabalho dos conselhos e associações da classe torna-se mais difícil, 

visto que não tendo um conceito definitivo, não se tem uma base sólida para fazer 

com que a lei seja aplicada. Antes da lei, já existe o senso comum que deveria ser 

modificado com a visibilidade da lei e das ações dos profissionais e entidades de 

classe (ALVES, 2009, p.20). 

 

2.3 Legislação Profissional de Relações Públicas 

 

É possível afirmar que a área de Públicas no Brasil teve um desenvolvimento lento e 

gradual já que seu primeiro departamento foi criado em 1914, só ganhando maior visibilidade 

a partir de 1950, com o incentivo pelo governo de Getúlio Vargas a entrada de multinacionais 

no país. Ainda com a ABRP, a profissão não era legalizada e não existia o ensino de Relações 

Públicas no país, sendo assim não havia o reconhecimento legal e nem por parte da sociedade. 

De forma precipitada, em 11 de dezembro de 1967 foi sancionada a Lei nº 5.377(Anexo A) 

que disciplina a profissão de Relações Públicas fazendo menção ao que o profissional de RP 

necessita para assim ser designado; às atividades específicas de Relações Públicas; ao registro 

e fiscalização do exercício profissional. Precipitada, pois “as atividades de Relações Públicas 

ainda não tinham se consolidado na prática” (KUNSCH, 1997, p. 100). Com esta lei, o Brasil 

tornou-se o primeiro país no mundo a regulamentar a profissão de Relações Públicas. 

Mesmo sendo pioneiro ao regulamentar a profissão de Relações Públicas, o Brasil teve 

o seu primeiro curso superior de Relações Públicas instituído no mesmo ano de criação da lei, 

1967, na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. O que revela uma 

controvérsia estabelecida pelo texto da lei e a realidade vivida no país. 
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A lei de n
o
 63.283 de 26 de setembro de 1968 vem a aprovar o regulamento do profis-

sional de Relações Públicas que trata a Lei n
o
 5.377. Assim sendo, as atividades de Relações 

Públicas, definitivamente, passam a ter um respaldo legal sendo passível de punição aqueles 

que não se encontrarem em condições de exercer a profissão e assim ocorra. 

Em 24 de agosto de 2002, o Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas, 

por meio da Resolução Normativa n
o
 43, esclarece e define de forma mais detalhada o que diz 

a Lei n
o
 5.377 determinando as funções e atividades específicas do profissional de Relações 

Públicas, conceitua os tipos de organização, e os tipos de comunicação com que trabalha, são 

elas: Comunicação Institucional, Corporativa, Organizacional e Pública ou Cívica. 

O profissional de Relações Públicas deve ainda seguir o Código de Ética da profissão 

que estipula, entre outros capítulos e artigos, que: 

 

I - Somente pode intitular-se profissional de Relações Públicas e, nesta qualidade, 

exercer a profissão no Brasil, a pessoa física ou jurídica legalmente credenciada nos 

termos da Lei em vigor. 

 

II - O profissional de Relações Públicas baseia seu trabalho no respeito aos princí-

pios da "Declaração Universal dos Direitos do Homem". 

 

III - O profissional de Relações Públicas, em seu trabalho individual ou em sua equi-

pe, procurará sempre desenvolver o sentido de sua responsabilidade profissional, 

através do aperfeiçoamento de seus conhecimentos e procedimentos éticos, pela me-

lhoria constante de sua competência científica e técnica e no efetivo compromisso 

com a sociedade brasileira. 

 

IV - O profissional de Relações Públicas deve empenhar-se para criar estruturas e 

canais de comunicação que favoreçam o diálogo e a livre circulação de informações. 

 

O Código em questão relata os deveres dos profissionais da área, como deve ser o tipo 

de relacionamento com os pares de profissão, empregadores, clientes, Justiça, entidades de 

classe e estabelece o direito de sigilo profissional e sobre as relações políticas e o Lobby. 

A Lei n
o
 5.377 de 11 de dezembro de 1967, o Decreto n

o
 63.283, de 26 de setembro de 

1968, e a resolução normativa no 43 de 24 de agosto de 2002, todos de âmbito federal, com-

põem a legislação que regulamenta  a profissão de Relações Públicas e seu exercício. 

De acordo com a legislação, o exercício dos cargos e das atividades específicas de Re-

lações Públicas é privativo dos profissionais de RP, devidamente registrados nos Conselhos 

Regionais de Relações Públicas (CONRERP). Prevê, igualmente, a obrigatoriedade de registro 

nos CONRERP’s para as empresas, entidades, escritórios, entre outras pessoas jurídicas, que 

se dedicam a atividades de Relações Públicas. Consequentemente, o exercício desses cargos e 

atividades por pessoas ou entidades não registradas é ilegal e passível de sanções penais. 
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Pela polissemia apresentada do termo Relações Públicas, o qual, como visto, pode ter 

uma série de significados, dependendo da palavra anteposta ao nome, as leis e as definições 

propostas e declaradas por associações e conselhos da área vêm a exercer não só um papel 

baseado em leis, mas sim para que os profissionais da área, estendendo-se não somente ao 

campo profissional, sobretudo a sociedade, entenda e perceba o que é e o que faz o profissio-

nal de Relações Públicas e entendam o porquê da existência de um estudo específico e direci-

onado chegando às práticas profissionais (SIMÕES, 1995). As Relações Públicas, atualmente, 

podem ser encaradas como: 

 
(...) campo de atuação profissional, trata-se de uma atividade de prestação de servi-

ços, na linha das estratégias organizacionais, que exige alto grau de responsabilidade 

de quem as pratica, uma boa bagagem de conhecimentos teóricos e um amplo con-

junto de competências e habilidades especiais (FERRARI, 2009, p. 159). 

 

Os diversos significados do termo Relações Públicas implicam em falar de: processo, 

função, atividade, profissional, cargo, profissão. O que acontece, e foi constatado neste traba-

lho, é que por não se entender muito bem o conceito de Relações Públicas e, por isso, dá mar-

gem a várias interpretações, o nome Relações Públicas é usado indiscriminadamente para de-

signar cargos e funções que não condizem com o estudo da área. Verifica-se, também, que o 

termo é usado para atribuir mais status a um cargo ou função. 

Desta maneira, o trabalho dos conselhos e das associações de classe torna-se mais difí-

cil, tanto pela quantidade de casos que podem ser encontrados pelo uso equivocado do termo, 

quanto pelo próprio termo ser extremamente abrangente. 

 

 2.4 Estereótipos 

 

A origem da palavra estereótipo vêm do grego stereos, firme, sólido e typos, molde, 

modelo, sendo primeiramente utilizada no campo da editoração gráfica, uma vez que era asso-

ciado a uma chapa de chumbo fundido que trazia em relevo a reprodução de uma página com-

pletamente preenchida em texto, permitindo a tiragem de vários exemplares. A prancha este-

reotipada representava a cópia fiel do que estava sendo transcrito. 

Como vários outros termos, a palavra estereótipo veio se adaptando durante os anos até 

ganhar uma visão sociológica com Walter Lippman no ano de 1922. Nesta o estereótipo é 

associado a uma ideia, rótulo, imagem ou conceitos prontos, cuja obtenção genérica não pos-
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sui base teórica e acaba sendo absorvida pelo indivíduo através do processo de socialização, já 

que o pensamento parte da coletividade para o sujeito (SIMÕES, 1985, p. 207). 

Pode-se dizer que estereótipo caracteriza-se como um esquema simplista, mas influên-

cia de maneira muito forte e não é baseado em métodos empíricos. Muitas vezes acaba enalte-

cendo uma característica superficial como a idade, raça, sexo, profissão, local de residência ou 

grupo ao qual é associada. 

“Estereótipos são ideais, imagens, concepções a respeito de pessoas, objetos, fatos, etc. 

que as pessoas criam, aprendem ou simplesmente repetem, sem avaliar se são ou não verda-

deiros – são vícios de raciocínio” (FILHO, 1985, p.25). 

As associações causadas pelo uso de estereótipos geralmente permanecem por décadas 

ou mesmo séculos, possuindo grande influência na formação da opinião de sociedades e indi-

víduos, principalmente pela usual falta de senso critico que o utilização frequente de estereóti-

pos causa, ignorando as peculiaridades de cada assunto e os tornando algo muito geral. 

Os estereótipos são frequentemente usados na mídia, sendo assim, difundidos em di-

versos lugares: anúncios publicitários, cinemas, televisão, etc. A utilização deste mecanismo 

pela Indústria Cultural é eficaz, porque facilita a assimilação da “massa” aos seus produtos. 

As características dos objetos ficam reduzidas e simplificadas, o que facilita a compreensão e 

apreensão do público.  

Os estereótipos forma parte da cultura de um grupo e, como tais, são adquiridos pelos 

indivíduos e utilizados para uma eficaz compreensão da realidade. Ademais, a conscientização 

dos estereótipos cumpre para o indivíduo uma função de tipo defensivo: ao contribuir com o 

mantimento de uma cultura e de determinadas formas de organização social, garantem o res-

guardo das posições alcançadas. (MAZZARA, 1999, p. 14).  

Avaliando estes pontos, é notável perceber que o maior problema com o uso de este-

reótipos é que eles trazem ideias que, apesar de possuíram certo embasamento na realidade, 

são apenas representações rasas de qualquer objeto que lhes é atribuída e assim, tendo em vis-

ta a sua grande reprodução nos meios de comunicação, influência significativamente a socie-

dade em que é inserida, transformando em um mecanismo de manutenção do status quo. 

 

2.5 O Estereótipo Profissional 

  

O uso de estereótipos na sociedade contemporânea é corriqueiro, e como sua reprodu-

ção é massiva, em muito dos casos os indivíduos a tomam como verdade e dessa maneira, há 
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diminuição do senso crítico e a recepção destas informações causa a interpretação errônea em 

diversas áreas, desde estereótipos ligados a nacionalidade, sexo, raça, profissão, entre outros.  

Não existe uma formação de estereótipos neutra (Lima apud. Marques, 1986). É com 

os estereótipos que se criam os preconceitos através do objeto de análise, e a disseminação 

destes conceitos, além da permanência desses rótulos pré-moldados, afetam o processo de 

interpretação da realidade perante a sociedade.  

Tratando do âmbito profissional, o uso contínuo de estereótipos para definir funções, 

cargos e posições, e que afetam expressivamente a visão da sociedade perante esses profissio-

nais, pode ser visto na interpretação em veículos como a televisão e o cinema de profissionais 

como o bibliotecário, o jornalista, e particularmente neste trabalho, o profissional de Relações 

Públicas.  

Os bibliotecários representados em produções cinematográficas, por exemplo, são ge-

ralmente retratados como mulheres, em sua maioria solteira, muito centradas e estudiosas, e 

que possuem o hábito de condenar qualquer barulho que possa interferir no silêncio da biblio-

teca (ROCHO, 2007). 

Com os profissionais da área de jornalismo ocorre algo semelhante, uma vez que se 

tratando de gêneros, quando o personagem é masculino, são atribuídos a ele características 

boêmias, muitas vezes anarquistas, onde o profissional reflete uma realidade dos primórdios 

do jornalismo, com a insatisfação do baixo salário e o estresse da vida de repórter cuja a carga 

de trabalho é extremamente intensa (CARMO, 2002, p.188). 

Já no sexo feminino, os estereótipos são ainda mais evasivos, uma vez que estas são 

retratadas com a obtenção de cargos de menor importância em relação ao homem, com “cui-

dados excessivos com a beleza; inexperiência; descontrole emocional.” (ROCHO, 2007). 

 No caso do profissional de relações públicas, a área é alvo da estereotipagem por meio 

de telenovelas e anúncios em jornais, ressaltada principalmente pelos atributos físicos e a ca-

pacidade de comunicação destes indivíduos (ALVES, 2009). Apesar de não se poder exigir a 

reprodução fiel das especificidades de um profissional de relações públicas, o foco massivo 

em características físicas e habilidades verbais tem causado o prejuízo da imagem real da área, 

comprometendo a recepção do público sobre o que realmente vem a ser as relações públicas, 

principalmente levando em conta sua regularização através do Conferp. 

 

2.6  A Telenovela Brasileira  
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A teledramaturgia brasileira não é só um cartão postal do país, faz parte também 

de uma gama de produtos que tornaram o Brasil líder em produção de ficção para a TV
1
 a 

nível mundial. Não é atoa que somos os maiores produtores de dramaturgia. Além de sua im-

portância como gênero informativo, o produto vinculado à televisão possui vasto alcance no 

mercado interno e externo, exercendo influência na recepção do telespectador.  

Produzidas com frequência regular pelas maiores emissoras do país, as telenovelas 

são produtos de grande audiência e popularidade, incentivando discussões no âmbito social, e 

entre outras instâncias, promovendo a ação social (TUFTI, 2004). Sua natureza é dinâmica e 

pode ser percebida levando em conta quatro padrões para a sua produção nacional. Primeiro, o 

padrão mercadológico, segundo, o padrão artístico, em terceiro, o artístico tecnológico e, por 

último, o padrão produtivo-tecnológico. 

Na década de 60, a ideia de se fazer uma telenovela diária era o cúmulo, pois as 

emissoras não sabiam se os gastos com esse tipo de produção iria compensar. A TV Excelsior 

foi a primeira a colocar em exibição uma novela diária, assim fazendo a consagração de al-

guns atores da época. Com a boa recepção do telespectador, já no ano de 1970 a Rede Globo 

abriu três horários para a exibição das novelas (18h, 19h, 20h), fazendo os telespectadores 

ficarem ainda mais interessados nas produções televisivas da época. 

Hoje em dia o nível de influência que a telenovela exerce na sociedade é espanto-

so, assistir novela diariamente, ou mesmo eventualmente, pressupõe a noção de que se está 

desempenhando um ritual compartilhado por milhares de outros telespectadores, pertencentes 

aos mais variados segmentos sociais, nos mais variados recantos do país. (HAMBURGUER, 

2005, p. 73-74). 

A telenovela consolidou sua importância ao longo dos anos. Ela está em constante 

mudança, como Janete Clair, autora de sucessos como: Irmãos Coragem (1970), Selva de Pe-

dra (1972), O Astro (1977), dentre outras, cita que o termo novela já próprio se diz. "Novela, o 

próprio nome já define: um novelo, que vai se desenrolando aos pouco.”. 

 

                                                           

1
 Brasil lidera ranking de produção de ficção para TV. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrada/15486-brasil-lidera-ranking-de-producao-de-ficcao-para-tv.shtml.  

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrada/15486-brasil-lidera-ranking-de-producao-de-ficcao-para-tv.shtml
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3. OBJETIVOS 

 3.1 Geral: 

 

Realizar um estudo sobre o perfil do profissional de Relações de Públicas retratado nas 

telenovelas brasileiras. 

 

 3.2 Específicos: 

  

 Fazer um levantamento das telenovelas que citam o profissional de Relações Públicas; 

 

 Traçar o perfil dos personagens que representaram profissionais de Relações Públicas;  

 

 Verificar o estereótipo que a telenovela transmite ao retratar o profissional de Relações 

Públicas; 

 

 Confrontar o perfil do profissional retratado nas telenovelas com o perfil determinado 

pelo Conselho Federal de Relações Públicas; 

 

 Discriminar as atividades desenvolvidas pelos personagens comparando-as com as prá-

ticas definidas pelo Conselho Federal de Relações Públicas; 

 

 Analisar se houve mudança na imagem do profissional de Relações Públicas com o 

passar dos anos nas telenovelas;  
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4.  JUSTIFICATIVA  

 

O profissional de Relações Públicas ganhou através dos anos seu espaço na mídia na-

cional, principalmente pelas atividades desenvolvidas na área e pela sua importância no ge-

renciamento da comunicação estratégica de organizações públicas e privadas. Porém, mesmo 

sendo um campo intimamente ligado aos meios de comunicação, a área ainda possui represen-

tações estereotipadas, encontrando em sua maioria interpretações equivocadas quanto à sua 

definição e dinâmica de trabalho. 

Destas falhas cometidas pelas mídias de massa, as mais frequentes podem ser visuali-

zadas por meio de citações em propagandas de jornal, programas de TV e até mesmo em tele-

novelas exibidas pelas grandes emissoras nacionais, que em rapazes bem articulados ou mu-

lheres elegantes e simpáticas são apresentadas como profissionais de Relações Públicas mes-

mo não tendo qualquer vinculam com o mesmo.  Posições de recepcionista, socialite ou mes-

mo como suas características principais, a habilidade de ser persuasivo e convincente, são 

elementos frequentes quando se fala da representação deste profissional, fato que não deve ser 

ignorado, uma vez que historicamente as telenovelas “adquiriram o estatuto de fonte preciosa 

para compreensão dos comportamentos, das visões de mundo, dos valores, das identidades e 

ideologias de uma sociedade ou de um momento histórico” (KORNIS, p. 14, 1952)  

A importância deste trabalho recai sobre a possibilidade de se revelar o perfil do pro-

fissional de Relações Públicas retratado nas telenovelas brasileiras, analisando os estereótipos 

apresentados através dos personagens, verificando as suas características, tanto físicas como 

comportamentais, para traçar a imagem que está sendo transmitida, confrontando-as com o 

perfil determinado pelo Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas - Conferp, 

demonstrando assim qual a percepção dos telespectadores, portanto, a sociedade, sobre a ati-

vidade do profissional, possibilitando o registro da relevância da profissão e de sua consolida-

ção e afirmação no mercado nacional. 
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5. METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento da pesquisa é de cunho qualitativo, 

uma vez que o objetivo do estudo é levantar o perfil do profissional de Relações Públicas re-

presentado nas telenovelas brasileiras, bem como os estereótipos que consequentemente são 

gerados através destas representações. Possui método exploratório, permitindo ao pesquisador 

maior familiaridade ao tema proposto (Gil, p. 27, 2008), baseando-se na análise de imagens 

em movimento, sinopses dos capítulos da trama, cenas em vídeo, contando com contribuições 

teóricas na busca da definição de cada personagem descrito e suas atribuições, no intuito de 

obter mais subsídios para a criação de hipóteses e o aprimoramento de ideias em um tema 

pouco estudado no universo das Relações Públicas, a representação do profissional em um 

produto televisivo tão popular e influente no País: a telenovela.  

Para o levantamento e a revisão bibliográfica, a pesquisa foi dividida em três tópicos 

principais no intuito de se estabelecer o embasamento teórico necessário, estes são: Relações 

Públicas, Telenovela e Estereótipos. 

Na elaboração das análises dos dados referentes aos personagens, foram selecionadas 

sete telenovelas, entre 1980 a 2013, que possuíam interpretes com cargos de relações públicas 

ou que faziam o uso do termo para intitularem-se como tal. As buscas por estes personagens 

foram feitas principalmente de forma on-line, uma vez que os conteúdos bibliográficos refe-

rentes às telenovelas no Brasil são escassos e por estas tramas usarem recursos áudios-visuais, 

seus bancos de dados estão presentes em plataformas como o Youtube
2
 e portais como o R7

3
, 

Memória Globo
4
 e Gshow

5
.  

Foram criadas fichas de coleta de dados especialmente produzidas para o estudo 

(Apêndice A), contando com a construção de planilhas comparativas, informando dados técni-

cos referentes às telenovelas que apresentavam personagens exercendo o cargo de relações 

públicas ou que, por sua descrição no perfil disponibilizado pelas emissoras ou atuação no 

                                                           

2
 Site colaborativo que permite aos seus usuários o compartilhamento e envio de vídeos em formato digital. Dis-

ponível em: www.youtube.com.  
3
 Portal de notícias e variedades pertencente à emissora de televisão Rede Record. Disponível em: 

http://rederecord.r7.com/.  
4
 O site integrante dos conteúdos da TV Globo tem como objetivo reunir os fatos mais importantes do Brasil e do 

mundo, testemunhados por jornalistas brasileiros, além de trechos de programas, aberturas de novela e eventos 

esportivos exibidos pela emissora. Disponível em: www.memoriaglobo.globo.com.  
5
 Portal de entretenimento da TV Globo, que reúne as páginas de novelas, séries, programas de variedades e 

reality shows, além de conteúdos exclusivos feitos especialmente para a internet. Disponível em: 

www.gshow.com. 

http://www.youtube.com/
http://rederecord.r7.com/
http://www.memoriaglobo.globo.com/
http://www.gshow.com/
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decorre da trama, possuíam em suas atribuições profissionais o termo relações públicas.  A 

descrição do núcleo em que o personagem estava inserido, características físicas e comporta-

mentais, e sua concordância com a Resolução Normativa nº 43, de agosto de 2002, contaram 

ainda como método de investigação para a análise dos dados. 

Personagens que possuíam cenas cujos diálogos os apresentavam como profissionais 

de Relações Públicas, e que abrangem os vídeos encontrados através do acervo das emissoras 

e Youtube, foram transcritos em duas partes: dimensão visual e dimensão verbal. Na dimensão 

visual foi detalhado o ambiente em que a fala entre os personagens estava sendo moldada, em 

aspectos como espaço físico, quantidade de pessoas no ambiente e, até mesmo, itens na deco-

ração do local, com o intuito de melhorar a perspectiva onde o personagem interage. Na di-

mensão verbal realizou-se a transcrição integral dos diálogos. 

Alguns dados quantitativos ainda foram apresentados no decorrer da análise dos dados, 

fortalecendo a percepção quanto à relevância do personagem no decorrer da novela e auxili-

ando na exemplificação de informações recolhidas durante a pesquisa. 

Finalizando a metodologia, apresentam-se fatores que limitaram alguns aspectos do 

trabalho. 

5.1 Limitações do Estudo 

 

No processo de seleção dos personagens, houve a necessidade de traçar meios para a 

descrição de seu comportamento, atribuições e relevância no decorrer dos capítulos. Foram 

observadas incialmente a necessidade de visualizar cada episódio da telenovela em questão, 

buscando estes em sites disponibilizados pelas emissoras para cada trama, canais do Youtube, 

entre outros. Porém para as primeiras três telenovelas, ocorreram dificuldades na busca destes 

episódios, pois a primeira, "Água Viva" da TV Globo, datada de 1980, não dispunha de um 

acervo on-line, somente vídeos aleatoriamente ordenados por canais de fãs do folhetim no 

Youtube. Em semelhante impasse as telenovelas "Poder Paralelo", da Rede Record, e "Passio-

ne", da TV Globo, cujos episódios não tinham a possibilidade de ordenação adequada para 

uma análise criteriosa e cronologicamente testável, existiu a necessidade de aplicar outras fer-

ramentas. 

Assim das sete telenovelas apresentadas, três tiveram de ser analisadas, sobretudo, pela 

presença dos personagens em suas sinopses, utilizando-se de palavras-chave como o nome do 

personagem, o termo relações públicas e ainda sinônimos relacionados às características atri-

buídas aos personagens da trama. 
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Este método não excluiu a verificação de cenas disponibilizadas via Youtube e outros 

portais de noticias, que auxiliaram na composição correta do perfil e estereótipo apresentado 

pelos personagens. No caso das quatro tramas restantes, houve a viabilidade da visualização 

das cenas em que cada personagem aparecia, o que favoreceu expressivamente a construção 

de seu perfil e os estereótipos que nele eram expostos. 
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6. ANÁLISE 

 

 Analisou-se o estereótipo do profissional de Relações Públicas na telenovela brasileira, 

bem como a visão construída ao redor de seus personagens, em um total de sete telenovelas, 

entre os anos de 1980 a 2013, contando com a presença de oito personagens para análise. Con-

forme o Quadro 1 – Dados Técnicos, houve a apresentação do ano em que a telenovela foi 

exibida, seu autor(es) e ainda a emissora em que esta trama está vinculada, observando a sua 

grande maioria presente na rede TV Globo
6
. 

 A ordem aqui definida segue um parâmetro cronológico chegando até o ano de 2013, 

como sendo a ocorrência mais recente. 

Ano Novela 

 

Autor(es) Emissora 

1980 Água Viva Gilberto Braga e Manoel 

Carlos 

Globo 

2009 Poder Paralelo Lauro Cézar Muniz Record 

2010 Passione Sílvio de Abreu Globo 

2011 Fina Estampa Aguinaldo Silva Globo 

2012 Guerra dos Sexos Silvio de Abreu Globo 

2013 Sangue Bom Maria Adelaide Amaral e 

Vicent Villari 

Globo 

2013 Amor a Vida Walcyr Carrasco Globo 

Quadro 1 – Dados Técnicos 

O Quadro 1 – Dados Técnicos, mostram que 14,3% das telenovelas analisadas, corres-

pondente a "Água Viva", se encontram na década de 1980, e o restante de 85,7% já estão con-

centradas entre 2009 a 2013, contabilizando as seis telenovelas restantes. Isto demostra o cres-

cimento repentino do uso do profissional de Relações Públicas, na representação de persona-

gens, após a virada do milénio. Mesmo tendo sua regulamentação em 1968, seu uso como 

característica profissional de personagens em telenovelas só cresce após um intervalo de apro-

ximadamente 29 anos, entre a primeira e segunda novela pesquisada. 

A seguir a análise feita, sobre cada personagem, em aspectos como as características 

físicas atribuídas a eles, o núcleo da história que o envolvia, sua relevância no decorrer da 

trama, onde o termo Relações Públicas lhe era atribuído e se seus personagens estavam de 

acordo com as características atribuídas a legislação vigente sobre a área de Relações Públi-

cas. 

                                                           

6
 Roberto Marinho fundou a Rede Globo em 26 de abril de 1965, quando já tinha 60 anos. Hoje, a Globo é uma 

das maiores redes de televisão do mundo. Com cinco emissoras próprias e 117 afiliadas, atinge 98,44% do terri-

tório nacional. Disponível em: http://www.robertomarinho.com.br/obra/tv-globo.htm. 

http://www.robertomarinho.com.br/obra/tv-globo.htm
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6.1 Personagens 

 

6.1.1 Heitor, Água Viva. 

 

 Ao buscar personagens que retratassem profissionais de Relações Públicas ou que, por 

ventura, fizessem o uso deste termo para classificar sua área de atuação, pode-se observar um 

impasse quanto à verificação de sua relevância e real titulação nas telenovelas pesquisadas, já 

em uma avaliação do primeiro personagem relações públicas encontrado. 

 A telenovela "Água Viva", do autor Gilberto Braga, exibida em 1980, é ambientada na 

cidade do Rio de Janeiro e trazia em sua trama principal a disputa de dois irmãos por uma 

mesma mulher. A personagem alvo desta disputa, Lígia, interpretada por Betty Faria, chegou a 

ser esposa do personagem Heitor, vivido pelo ator Carlos Eduardo Dolabella, sendo este apre-

sentado como o primeiro personagem a ser exposto como relações públicas na televisão brasi-

leira. Esta atribuição foi encontrada durante pesquisas no perfil do personagem, disponibiliza-

das pelo website Memória Globo como "segundo marido de Lígia. Relações-públicas de uma 

companhia de aviação.” 
7
.  

 A trajetória de Heitor inicia já nos primeiros capítulos da novela, onde o foco é a fase 

ruim de seu casamento com Lígia. A chegada de uma amiga da esposa, Selma, vivida pela 

atriz Tâmara Taxman, envolve seu personagem em uma relação proibida que resulta na sepa-

ração de seu casamento com Lígia. No decorrer dos capítulos, Heitor recebe uma proposta 

para trabalhar na Europa, e juntamente com Selma, partem do Rio de Janeiro para retornar, 

capítulos depois, em uma série de acontecimentos que resultam no assassinato do atual marido 

de Lígia, Miguel, papel vivido por Raul Cortez.  

 Após a solução do crime, Heitor finaliza a trama ao lado de Celeste, também amiga de 

sua ex-mulher Lígia, vivida pela atriz Arlete Salles, e nas cenas finais da novela, os dois apa-

recem felizes e sorridentes, de mãos dadas, anunciando seu casamento.  

Analisando a trajetória do personagem através da leitura e interpretação das sinopses 

dos capítulos (Anexo B) disponibilizados pela TV Globo e ainda pesquisas em vídeo e ima-

gem para a descrição correta das características apresentadas por Heitor, é perceptível o mí-

nimo destaque que foi dedicado à profissão do personagem e até mesmo a sua relevância no 

decorrer da trama. Do total de 159 capítulos exibidos pela telenovela "Água Viva", o persona-

gem é citado apenas em 18 sinopses encontradas no website do Viva, canal de televisão por 

assinatura brasileiro, que faz parte do grupo Globosat, contabilizando sua participação através 

desses dados em apenas 10,7% do total da trama. 

A seguir é apresentado o Quadro 2 – Personagem 1, onde encontram-se dados relativos 

a aparência adotada pelo papel, seu nível de qualificação na área de RP, sendo este informado 

ou não, e ainda sua área de atuação captada através de sua descrição identificada no perfil. 

                                                           

7
 Galeria de personagens da novela Água Viva. Disponível em: 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/agua-viva/galeria-de-personagens.htm  

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/agua-viva/galeria-de-personagens.htm
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Nome Heitor 

Sexo Masculino 

Aparência Homem alto, magro, entre 40 anos de idade, boa aparência 

Nível de Qualificação Não informado pela trama 

Área de Atuação Relações Públicas de uma companhia de aviação 

Regulamentação  

Conferp 
Não se enquadra 

Intervenções 

 Conferp 
Inexistente 

Quadro 2 – Personagem 1 

Os itens em que se apresentam a regulamentação junto ao Conferp e suas intervenções 

fazem parte do método proposto na análise para identificar se estes estereótipos, construídos 

através da caracterização dos personagens levantados na pesquisa, condizem com a Resolução 

Normativa 43– RN 43-, de 24 de agosto de 2002
8
. 

Comparando as informações elencadas junto ao personagem, suas atividades profissio-

nais retratadas na telenovela não são suficientes para qualificá-lo como um exemplo de carac-

terísticas que coincidem com as regulamentações propostas pelo Conferp, uma vez que o per-

sonagem não atua em ações de comunicação estratégica, gerenciamento de imagem na mídia 

ou quaisquer outras funções específicas do profissional de Relações Públicas, nos termos da 

Lei 5.377 e de seu Regulamento. 

A imagem vinculada ao primeiro personagem analisado mostra ainda um profissional 

de relações públicas pouco atuante, em que a sua relevância na trama é ligada principalmente 

aos seus romances com as personagens, e mesmo com propostas de cargos internacionais, seu 

foco é limitado a sua interação com o núcleo central da novela, o que não acrescenta em nada 

a visão do profissional de comunicação idealizado na época de exibição do folhetim, obser-

vando principalmente fatos históricos na década de 1980, como a Criação do Prêmio Opinião 

Pública – CONRERP SP/PR e Campanha de Valorização Profissional e o VI Congresso Brasi-

leiro de Relações Públicas em 1982 no Distrito Federal, fatos marcantes na busca da valoriza-

ção do profissional na época. 

 

6.1.2 Nina Santana, Poder Paralelo. 

 

Após um intervalo de 29 anos, o profissional de Relações Públicas agora é retratado nas 

telenovelas brasileiras pelo gênero feminino. A telenovela “Poder Paralelo”, de Lauro Cézar 

Muniz, produzida e exibida pela Rede Record em 2009, possuiu em sua temática principal 

                                                           

8
 Será disponibilizada em anexo. 
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uma trama policial, com a utilização de efeitos especiais em diversas cenas em que havia a 

presença de perseguições e tiroteios.  

Porém, para as personagens que serão analisadas, o núcleo da trama seguia um foco dife-

rente. Primeiramente, a personagem Nina Santana, vivida pela atriz Patrícia França, é descrita 

em seu perfil do portal R7, como "sofisticada e inteligente, Nina é relações públicas do Hotel 

Diana. Embora seja muito assediada, prefere a solidão e mora sozinha. Magoada por um pas-

sado sofrido, apaixona-se por Pedro, que tem metade da sua idade."
9
. 

Nina transporta o exemplo do profissional de relações públicas cujas atividades estão 

elencadas no Art.1° da Resolução Normativa 43, de 2002 pelo Conferp, uma vez que Nina 

permanece em muitas de suas cenas iniciais estando a frente dos processos estratégicos de 

imagem do Hotel Diana, periodicamente percorrendo o hall de entrada conduzindo hóspedes 

para excursões e passeios organizados por ela, fazendo o planejamento e acompanhamento de 

festas realizadas no local e ainda através dos pequenos detalhes, como a localização de sua 

mesa de trabalho na mesma sala dos diretores do hotel, demonstra o vínculo criado com algu-

mas das funções adotadas pelos relações públicas segundo as normas da legislação. 

No Quadro 3 – Personagem 2, encontra-se um quadro comparativo da personagem, re-

latando os dados conformes os parâmetros de análise já delimitados neste trabalho. 

Nome Nina Santana 

Sexo Feminino 

Aparência Estatura média, magra, pele parda, longos cabelos 

Nível de Qualificação Não informado pela trama 

Área de Atuação Relações Públicas do Hotel Diana 

Regulamentação  

Conferp 
Se enquadra 

Intervenções 

 Conferp 
Inexistente 

Quadro 3 – Personagem 2 

Durante os 237 capítulos de Poder Paralelo, a personagem esteve presente em 30,8%, 

equivalente a 73 sinopses analisadas na coleta de dados (Anexo C). Entretanto, é válido ressal-

tar que a crescente presença de Nina durante a exibição da telenovela está ligada a situações 

construídas junto ao seu par romântico, Pedro, vivido pelo autor Guilherme Boury. As cenas 

onde há interpretação das funções específicas do profissional de Relações Públicas são poucas 

e ainda demonstradas apenas no começo da novela, onde Nina é funcionária do Hotel Diana, 

pois uma vez que ocorre o seu envolvimento amoroso com Pedro, que também é filho do dono 

                                                           

9
 Personagens Poder Paralelo. Disponível em: 

http://programas.rederecord.com.br/programas/poderparalelo/personagens.asp?id=2940.  

http://programas.rederecord.com.br/programas/poderparalelo/personagens.asp?id=2940
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do hotel, ela se distancia do trabalho e acaba deixando seu cargo, sendo futuramente ocupado 

pela jovem Isabel Borges ou, como é comumente chamada, Bebel. 

 

6.1.3 Isabel Borges (Bebel), Poder Paralelo. 

 

A personagem Isabel Borges, interpretada por Luma Costa, é a segunda retratada como re-

lações públicas na telenovela Poder Paralelo, segundo o uso do termo utilizado pelas sinopses 

do folhetim (Anexo D). Entretanto, Bebel de acordo com as descrições do website de Poder 

Paralelo é “amiga de Luísa, Bebel é muito sensual e age como uma Lolita diante dos homens. 

Vai trabalhar como promoter no Hotel Diana”
10

. 

O termo promoter pode causar confusões quanto à posição que Bebel ocupa no Hotel Dia-

na, porém o cargo de relações públicas ainda é destinado a ela, como verifica-se na sinopse do 

capítulo 57. Na trajetória da personagem há frequentes situações em que sua beleza é relacio-

nada ao ambiente de trabalho, como o caso que Bebel acaba mantendo com o noivo de sua 

amiga, André, vivido por André Bankoff, juntamente com os elogios que recebe de outros 

dirigentes do hotel. 

Em uma das cenas encontradas através de buscas sobre a novela no website Youtube, foi 

constatado que a presença de Bebel no cargo de relações públicas não está relacionada essen-

cialmente a sua competência para tal, e sim pelo convite que André fez a moça na tentativa de 

irritar a noiva após uma briga. No Quadro 4 – Personagem 3, apresenta-se a cena em que Be-

bel é convidada a trabalhar no hotel. 

 

Novela- PODER PARALELO 

Personagem – Bebel 

Bebel e André estão sentados em uma 

mesa do restaurante do Hotel Diana. 

Há pouca iluminação, mas diversas pesso-

as estão circulando enquanto eles estão 

conversando. 

 

Bebel: Ai eu adoro isso aqui sabia? 

André: Tem uma vaga aqui no hotel, a 

Nina, lembra dela? Abandonou o empre-

go. Você quer fazer uma experiência? 

Bebel: Receber os hospedes, acompanhar 

passeios? 

André: Organizar grupos, recepções, es-

sas coisas. 

Bebel: Você tá me chamando pra traba-

                                                           

10
 Personagens Poder Paralelo, Disponível em: 

http://programas.rederecord.com.br/programas/poderparalelo/personagens.asp?id=2973.   

http://programas.rederecord.com.br/programas/poderparalelo/personagens.asp?id=2973
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lhar aqui, pra dar o troco na Luísa, né 

não? 

André: Como é que é? 

Bebel: Você ficou mordido com a história 

do Dog, e me botando para trabalhar aqui 

você coloca ciúmes nela. Você está me 

usando André, mas pode abusar. Use e 

abuse. 

Quadro 4 – Personagem 3 

A cena oferece elementos para afirmar que Bebel não possuía qualquer preparo para as-

sumir o cargo de forma legal, condizente com as normas vigentes. A personagem carrega um 

estereótipo já conhecido em outros estudos sobre a imagem dos profissionais de relações pú-

blicas, onde a boa aparência é um dos requisitos de competência (ALVES, 2009).  No Quadro 

5 – Personagem 3, acompanha-se os dados comparativos quanto a caracterização, nível de 

qualificação e  concordâncias com a legislação do profissional. 

 

Nome Isabel Borges (Bebel) 

Sexo Feminino 

Aparência Alta, magra, branca, com longos cabelos negros 

Nível de Qualificação Não informado pela trama 

Área de Atuação Relações Públicas do Hotel Diana 

Regulamentação  

Conferp 
Não se enquadra 

Intervenções 

 Conferp 
Inexistente 

Quadro 5 – Personagem 3 

 

Durante os 237 capítulos, Bebel está presente em 27, correspondentes a 11,4% da teleno-

vela. Deste modo sua relevância na trama é mínima, e as situações que esta personagem se 

encontram normalmente envolvem intrigas, flertes e oportunidades em que a personagem pos-

sa tirar vantagem da situação a seu favor. Além destes agravantes a personagem não exerce de 

forma efetiva as funções de um profissional de relações públicas ao que é explicitado durante 

a exibição da telenovela, pois as cenas nas quais a personagem está participando de eventos e 

ações promovidas no Hotel Diana a retratam muito mais como uma recepcionista dando dire-

cionamento aos convidados do que uma profissional de comunicação estratégica organizando 

a equipe do evento. 
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6.1.4 Frederico Lobato, Passione. 

 

Em contraponto ao intervalo de 29 anos entre a primeira e segunda telenovela analisadas, 

o quarto personagem surgi no ano seguinte à exibição de “Poder Paralelo”, agora em “Passio-

ne” da TV Globo, exibida em 2010 com autoria de Sílvio de Abreu. 

Frederico Lobato, conhecido como Fred, é um dos personagens principais de “Passione” e 

sua descrição disponibilizada no website da novela no GShow é “Sorriso largo e amigo, po-

rém, ordinário e mau caráter. Filho de Candê e ex-parceiro de Clara, quis vingar a morte do 

pai, e para isso armou uma série de golpes contra a família Gouveia. Acabou preso, condena-

do por diversos crimes, inclusive pelo assassinato de Saulo, injustamente.”. 

O personagem vivido por Reynaldo Gianechini, em sua descrição, possui papel de desta-

que na trama, uma vez que ele é um dos principais vilões, juntamente com Clara, vivida por 

Mariana Ximenes, tendo no decorrer da novela diversas cenas em que ele e sua parceira enga-

navam e interferiam no relacionamento pessoal e comercial da família Gouveia, cada um com 

um motivo particular, a fim de obter sucesso em sua vingança. Sua relevância é evidente por 

meio da observação da presença do personagem em cenas analisadas nas sinopses (Anexo E) 

pesquisadas pelo website da telenovela no GShow, tendo no decorrer de 209 capítulos, partici-

pado de 65% dos episódios descritos do folhetim, correspondendo a 136 sinopses analisadas. 

Nome Frederico Lobato (Fred) 

Sexo Masculino 

Aparência Alto, magro, pele branca, boa aparência, usava muitos ternos 

Nível de Qualificação Não informado pela trama 

Área de Atuação Relações Públicas da Metalúrgica Gouveia 

Regulamentação  

Conferp 

 

Não se enquadra 

Intervenções 

 Conferp 
Existente 

Quadro 6 – Personagem 4 

 

Observando o Quadro 6 – Personagem 4, encontram-se novamente elementos ligados a 

uma boa aparência, oriundos da escolha dos atores que interpretam personagens que usam o 

termo Relações Públicas na posição de um profissional da área. O diferencial que o persona-

gem Frederico Lobato possui, comparando-o aos que já foram elencados até o momento, está 

especificado nas intervenções realizadas pelo Conferp quanto à representação equivocada do 

profissional de RP na telenovela “Passione”. O personagem foi o único que mobilizou o Con-

selho Federal a uma intervenção junto à emissora e o autor da trama, através do informe dis-
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ponibilizado pelo Conferp
11

 trazendo esclarecimentos sobre o processo de envio do oficio a 

Silvio de Abreu e orientações quanto ao recebimento de reclamações sobre o capítulo, que 

deveriam ser encaminhados diretamente a Globo no intuito de demostrar a insatisfação do 

público quanto ao mau direcionamento sobre o papel do profissional de Relações Públicas. 

Neste mesmo período a comoção encontrada na internet entre blogs de Relações Públicas 

e portais da profissão foi significativa, tendo como exemplos o Blog Relações
12

, de Pedro 

Prochno, o Blog do Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas – 1° Região
13

 e 

até mesmo o Blog de Manoel Marcondes Machado Neto
14

, importante figura no cenário aca-

dêmico das Relações Públicas no país.   

Em relação a tais pontos, como a comoção e a real intervenção do Conselho quanto ao 

que, já se parece hábito, retratar profissionais de forma estereotipada, é diretamente ligada ao 

fato de que Fred era um personagem inegavelmente importante na trama. Ao contrário dos 

personagens anteriores, Frederico Lobato era componente ativo do núcleo principal da trama 

com o papel de vilão e possuía um plano arquitetado para apreender controle total da metalúr-

gica Gouveia, e para isso não se importava em assumir um cargo administrativo ou financeiro, 

mesmo se este não tivesse a menor qualificação. Apesar de seu jeito aparentemente dócil, para 

ele não haviam escrúpulos no que tange a realização de seus desejos. 

 Talvez a displicência quanto ao acompanhamento de personagens que se apresentam co-

mo profissionais de Relações Públicas se torne um grande empecilho na defesa das atividades 

exercidas pelo profissional no ambiente da televisão, pois a comoção só acorre quando há no-

tícias mais numerosas quanto a um personagem ou quando este é relativamente importante no 

folhetim, pois ao contrário, o fato deste ser RP ou não é totalmente ignorável. Preocupação 

válida sobre este gerenciamento de imagem do profissional na telenovela brasileira, uma vez 

que já é evidente a sua significância e alcance na sociedade atual. 

 

6.1.5 Vanessa Tavares Ribas, Fina Estampa. 

 A partir desta personagem, o processo de análise ocorre de forma diferenciada, uma 

vez que arquivos em vídeo dos capítulos exibidos pela novela onde o personagem está sendo 

retratado já podem ser encontrados disponíveis em ordem cronológica pela emissora da Rede 

Globo, em site oficial do folhetim. 

                                                           

11
 COMUNICADO CONFERP referente ao capítulo de Passione. Disponível em: 

http://www.conferp.org.br/?p=1911.  
12

Blog Relações. Disponível em: http://relacoes.wordpress.com/2010/06/17/relacoes-publicas-na-globo-por-

bru_maturana/.  
13

Blog do Conrerp – 1° região. Disponível em: http://conrerp1.blogspot.com.br/2010/06/conrerp1a-regiao-

manifesta-se-quanto.html.  
14

 Bacharel em Relações Públicas (IPCS/UERJ, 1981), especialista em Análise de Sistemas e Métodos (Saint 

Charles C.P.E./EUA, 1984), mestre em Comunicação com ênfase em Sistemas de Informação (ECO/UFRJ, 

1992) e doutor (ECA/USP, 2000) em Relações Públicas. 

http://www.conferp.org.br/?p=1911
http://relacoes.wordpress.com/2010/06/17/relacoes-publicas-na-globo-por-bru_maturana/
http://relacoes.wordpress.com/2010/06/17/relacoes-publicas-na-globo-por-bru_maturana/
http://conrerp1.blogspot.com.br/2010/06/conrerp1a-regiao-manifesta-se-quanto.html
http://conrerp1.blogspot.com.br/2010/06/conrerp1a-regiao-manifesta-se-quanto.html
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 Além do diferencial quanto ao processo de análise da personagem, Vanessa Tavares 

Ribas, interpretada por Milena Toscano, a mesma ainda possui peculiaridades quanto a sua 

caracterização na trama. Vanessa possui não somente uso do termo Relações Públicas para a 

construção de sua caracterização, a atriz vive o papel de estudante de Relações Públicas.  

 Como é apresentada no website Memórias Globo, a descrição da personagem
15

 é “so-

brinha de Crô (Marcelo Serrado), estuda relações públicas na mesma universidade de Antenor 

(Caio Castro) e da amiga Patrícia (Adriana Birolli). Trabalha como hostess do restaurante Le 

Velmont, onde não perde a oportunidade de jogar seu charme para cima de Renê (Dalton 

Vigh). De origem humilde, faz o que for preciso para garantir uma vida luxuosa como a de 

Tereza Cristina (Christiane Torloni). Ao longo da trama, envolve-se com Paulo (Dan Stul-

bach), mas termina a história ao lado do chef.”. 

 Seguindo o Quadro 7 – Personagem 5, avaliam-se dados elementares quanto a constru-

ção desta personagem. 

Nome Vanessa Tavares Ribas 

Sexo Feminino 

Aparência Alto, magra, pele branca, cabelo curto, estilo jovial e moderno 

Nível de Qualificação Em processo de graduação 

Área de Atuação Hostess (Recepcionista) no Le Velmont 

Regulamentação  

Conferp 

 

Não se aplica 

Intervenções 

 Conferp 
Inexistentes 

Quadro 7 – Personagem 5 

 Apesar de Vanessa não ser um dos personagens principais na trama, por estar presente 

em diversas cenas com a amiga Patrícia e o Chef de cozinha Renê, acaba ganhando um espeço 

significativo no decorrer da trama. A personagem é provocativa perante os homens, princi-

palmente com o seu chefe e pai de sua melhor amiga, Renê. Mesmo não possuindo cenas em 

que explicitava a faculdade em que estava cursando, sua descrição, da mesma forma como no 

primeiro personagem analisado lhe dava respaldo. Por conta principalmente de sua beleza, 

carisma e simpatia é chamada para trabalhar como recepcionista no Le Velmont e, após seu 

envolvimento com Paulo, retorna a trabalhar no restaurante com a mesma função por conta de 

sua “competência”. 

Deste modo sua relevância na trama poderia ser medida a nível intermediário, e as situa-

ções que esta personagem se encontrava normalmente envolviam intrigas, flertes e até alguns 

toques de comédia por conta de seu tio Crô. Além destes agravantes a personagem não exerce 

                                                           

15
 A descrição pode ser encontrada, disponível em: 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/fina-estampa/galeria-de-personagens.htm.  

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/fina-estampa/galeria-de-personagens.htm
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de forma efetiva as funções de um profissional de relações públicas ao que é explicitado du-

rante a exibição da telenovela, pois as cenas nas quais a personagem está direcionando clientes 

no restaurante Le Velmont, ou em ações promovidas na “Fio Carioca”, empresa de Paulo, a 

colocam muito mais como uma ótima assistente do que uma futura profissional de Relações 

Públicas. De qualquer forma o seu enquadramento quanto as resoluções do Conferp não po-

dem ser aplicadas, já que a personagem até o final da trama não finaliza a sua formação. 

 

6.1.6 Manoela, Guerra dos Sexos. 

  

 O remake da telenovela “Guerra dos Sexos” exibida originalmente em 1983, constrói 

em uma comédia escrachada a disputa entre homens e mulheres. Cada grupo tentando provar 

ao outro sua superioridade. A guerra declarada entre os primos Otávio e Charlô (que se tratam 

por apelidos e tiveram um tumultuado namoro na adolescência) começa quando ambos rece-

bem como herança de seu tio Enrico a cadeia de lojas Charlô’s, a maior parte dos outros nú-

cleos da novela circundam por entre esta disputa. 

 A personagem analisada, Manoela, interpretada por Guilhermina Guinle, possui um 

desenvolvimento na trama um tanto quanto conturbado, uma vez que em sua descrição ela é 

colocada como “mãe de Ciça e esposa de Fábio é uma mulher ciumenta e problemática. Após 

a descoberta de traição do marido torna-se perigosa e não admiti perdê-lo. Acaba a novela em 

uma clínica psiquiátrica.”. É válido ressaltar que na trama original não há qualquer menção a 

profissão de RP. 

 Já em um panorama inicial é possível compreender que esta personagem sofre de 

transtornos mentais quanto ao relacionamento entre seu marido e filha, que no passar dos capí-

tulos da trama se transforma em algo cada vez mais imprevisível. De qualquer maneira, o que 

é realmente interessante para esta análise é como a personagem foi caracterizada como Rela-

ções Públicas, pois é evidente que o enfoque das telenovelas brasileiras não está concentrado 

no âmbito estritamente profissional do personagem. No Quadro 8 – Personagem 6, desenvol-

vesse a fala da personagem no momento em que esta solicita um emprego na Charlô´s, ale-

gando que é uma profissional formada e que já atuou em RP anteriormente. 

 

NOVELA – GUERRA DOS SEXOS 

PERSONAGEM – MANOELA 

DIMENSÃO VISUAL 

Julia e Manoela estão na sala da mansão de 

Charlô e Otávio, em frente à lareira, de pé, 

em uma conversa animada para Manoela e 

DIMENSÃO VERBAL 

Juliana: Eu não tô entendendo Manoela. Vo-

cê quer trabalhar na Charlô’s? 
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visivelmente tensa para Juliana. 

Manoela gesticula bastante passando por me-

sas com arranjos de flores, em uma variedade 

de cores, alinhados a dois lances de escadas 

que também estão visíveis a segundo plano 

no ambiente, juntamente com dois sofás e 

duas poltronas também alinhadas 34simetri-

camente. 

Manoela: Quero. Eu quero trabalhar, por 

favor, Juliana. Eu quero fazer alguma coisa, 

eu tenho que fazer alguma coisa que não seja 

me preocupar com a minha casa, com os pro-

blemas do Fábio, com o problema da Ciça, 

problema de empregada. Eu não posso mais 

viver assim, você sabe que antes de eu casar 

com o Fábio eu trabalhava? Eu sou formada, 

eu fui relações públicas. Só que eu acho que 

essa coisa de ficar trancada o dia inteiro em 

casa, isso foi me deixando numa angustia, 

numa ansiedade e foi gerando uma inseguran-

ça terrível. Eu não quero mais viver assim, eu 

quero que você me ajude, por favor. 

Juliana: Claro, eu vou tentar. 

Manoela: Eu sei que teve uma aposta entre a 

Charlô e o Otávio, vocês estão precisando de 

mais mulheres, foi por isso que eu não pedi 

do teu pai, Felipe. Porque eu acho que eu 

tenho que entrar na loja por você. Nós, 

emlheres. 

Juliana: Eu, eu vou falar com a Charlô, em-

tão. 

Manoela: Ótimo! Juliana, por favor, eu te 

peço. Eu acho que essa é a única coisa que 

pode salvar meu casamento. Por favor, me 

ajuda. 

Juliana: Claro, vou te ajudar. Vou tentar. Eu 

acho que você e o Fábio tem que voltar a se 

entender, vocês merecem ser felizes. 

Manoela: Obrigada. 

Quadro 8 – Personagem 6 

 

 Embasando-se no momento descrito acima, obtém-se face favorável quanto a qualifi-

cação de Manoela para o cargo em comunicação na empresa, e enquanto a personagem exer-

cesse esta função na loja, seu desenvolvimento continua de acordo com as diretrizes impostas 

pela Legislação Profissional para o cargo na área. Com a inserção de pequenos momentos do 
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ambiente de trabalho da Chalô’s, ignorando as histórias adjacentes, a conclusão de que Mano-

ela, apesar de seu estado mental apresentado nos últimos capítulos da novela (decorrente a 

outros fatores sem quaisquer relações com o trabalho), ao interpretar uma profissional na área 

de Relações Públicas, realmente possui embasamento para seu desenvolvimento na função 

que lhe é conferida, tendo no Quadro 9 – Personagem 6 a seguinte esquematização: 

Nome Manoela 

Sexo Feminino 

Aparência Alto, magra, pele branca, cabelo curto e castanho 

Nível de Qualificação Graduada 

Área de Atuação Relações Públicas da Charlô’s 

Regulamentação  

Conferp 

 

Se enquadra 

Intervenções 

 Conferp 
Inexistentes 

Quadro 9 – Personagem 6 

 

6.1.7 Tina, Sangue Bom. 

 Na telenovela “Sangue Bom” de Maria Adelaide Amaral e Vicent Villari, a comédia e 

o romance são fatores marcantes, e estão presentes na maior parte dos núcleos componentes 

da trama. A personagem vivida por Ingrid Guimarães, Tina, compõe desde o inicio da trama o 

quadro de personagens cômicos, principalmente por suas intenções de vingança contra Bárba-

ra, vivida por Giulia Gam.  

 Sua descrição disponibilizada no site da telenovela é “foi secretária de Silva na Class 

Media e enlouqueceu quando foi abandonada no altar por Vitinho Barata. Para se vingar de 

Bárbara Ellen, o trauma de Vitinho, vai trabalhar em sua casa como empregada. Obcecada em 

se casar, dispensa Lcindo no altar e retoma o relacionamento com Vitinho. É então que divide 

a casa com ele e Barbara Ellen na Casa Verde, de quem se torna amiga. Vai participar do novo 

reality show da emissora, criado por Lara Keller.”. 

 Analisando esta descrição é difícil traçar qualquer link entre a personagem e a profis-

são de Relações Públicas, porém a própria tocará no tema ao ter a oportunidade de trabalhar 

para Bárbara, a fim de executar os seus planos. 

 Observando o Quadro 10 – Personagem 7, encontra-se o momento em que Tina inten-

cionalmente apresenta-se a Barbara como uma profissional “multiuso” no intuito de ser con-

tratada pela rival, que até o momento não a conhece para saber que esta lidando com um desa-

feto. 
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NOVELA – SANGUE BOM 

PERSONAGEM - TINA 

DIMENSÃO VISUAL 

A família de Bárbara está discutindo na sala. 

Madá, mãe de Bárbara, retruca o posiciona-

mento da filha e as duas acabam discutindo. 

Nina interrompe em defesa de Madá, que faz 

com que Bárbara a questione por estar ali. 

Tina se apresenta e começam o dialogo ao 

lado. O ambiente está um pouco escuro devi-

do a cena se passar a noite, mas é um local 

bem planejado, com um belo sofá, abajures e 

itens de decoração fazem parte do primeiro 

plano.  

Há a presença da escada de acesso ao primei-

ro andar logo atrás das personagens. 

DIMENSÃO VERBAL 

Tina: Oi, tudo bem? Tina, grande fã sua, tá? 

Então, eu vim ver a minha querida amiga 

Madá, quando eu vi aquele rato tentando in-

vadir a privacidade de vocês. Fiquei loca! 

Baixou à justiceira. Fui lá, dei uma surra his-

tórica naquele verme. Arranquei a câmera da 

mão dele, o quê que isso gente? 

Barbara: Meu Deus do céu, mas quanta gen-

tileza. 

Tina: Mas não, não é possível. Constrange as 

crianças dessa maneira? Aliais, adoro criança. 

Coisa mais linda, um de cada cor. Sabe que 

fui babá na época da faculdade? Depois eu 

me formei em Relações Públicas e agora tra-

balho com assessoria de imprensa. Além de 

ser ótima cozinheira ô! Comigo é assim, me 

viro nos trinta! 

Barbara: Assessora, babá, cozinheira? Inte-

ressante. 

Kevin: E é muito providencial. 

Barbara: Você tem um cartão Tita? 

Tina: É Tina, meu nome é Tina. Tá aqui o 

meu cartão. E-mail, telefone, telefone, e-mail. 

É só mandar uma mensagem que eu venho 

correndo. 

Quadro 10 – Personagem 7 

  

 Nesta cena a personagem Tina possui intenção clara de impressionar o seu alvo, e no 

decorrer da telenovela a mesma não volta a tocar no termo Relações Públicas, o que talvez 

possa levantar a hipótese de uma titulação falsa. Iniciando seu trabalho na casa de Bárbara, 

Tina não demonstra o exercício de quaisquer atividades elencadas pela legislação, e mesmo 

quando inicia seu trabalho na Class Media, suas funções estão mais voltadas para um cargo de 
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assistente do que de um agente da comunicação estratégica e planejada. O quadro analítico 

sobre a personagem fica construído desta forma: 

Nome Tina 

Sexo Feminino 

Aparência Estatura média, magra, pele branca, cabelo longo e loiro. 

Nível de Qualificação Graduada 

Área de Atuação Secretária e Assistente 

Regulamentação  

Conferp 

 

Não se enquadra 

Intervenções 

 Conferp 
Inexistentes 

Quadro 11 – Personagem 7 

 

6.1.8 Gisela Borba de Andrade Lemos (Gigi), Amor à Vida. 

 

 Finalizando a pesquisa, como a ocorrência mais recente no prazo estipulado pelo cro-

nograma, a personagem Gigi, interpretada por Françoise Forton, é uma ex-sociallite cômica 

que vive tentando resgatar o antigo padrão de vida. Mãe de Murilo (Emilio Orciollo Netto) e 

avó de Sandra (Thavyne Ferreira) – embora deteste ser chamada de avó –, ela não se cons-

trange em recorrer ao ex-marido para sanar as dívidas acumuladas pelos excessos. Gigi tam-

bém faz visitas constantes à amiga Pilar (Susana Vieira), pedindo auxilio para pagar suas con-

tas.  

 Apesar desta descrição que não convêm a qualquer parâmetro analisado anteriormente, 

Gisela está presente na pesquisa sobre o estereótipo do profissional de Relações Públicas pela 

seguinte fala descriminada a seguir no Quadro 12 – Personagem 8:  

NOVELA – AMOR À VIDA 

PERSONAGEM – Gisela Borba de Andrade Lemos (GIGI)  

DIMENSÃO VISUAL 

 

Entrando na sala da mansão, Pilar, Gigi e 

Tamara iniciam uma conversa. O local é am-

plo e com uma decoração sofisticada, com um 

grande sofá. Itens como abajures e porta-

retratos estão presentes na decoração, e ainda 

há a presença de uma empregada, disponível 

para o atendimento das convidadas e da anfi-

triã.  

A conversa percorre animada até que Pilar as 

conduz posteriormente até a cozinha. 

DIMENSÃO VERBAL 

 

Pilar: Eu não acredito. Você veio aqui pra 

me pedir dinheiro emprestado? 

 

Gigi: Eu não queria ter que te pedir Pilar, mas 

eu não tenho outra alternativa. Eu sempre 

procurei o Atílio nesses momentos de neces-

sidade, mas o Atílio sumiu. 

 

Pilar: Gigi, você não trabalha, seu filho não 

trabalha, sua neta não tem idade pra trabalhar. 
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Você quer que eu sustente sua família inteira? 

 

Gigi: Só até passar essa fase negra. 

 

Pilar: Gigi vende a sua casa, você não tem 

condições de manter uma casa daquele tama-

nho. Vende a casa e compra um apartamento, 

pronto.  

 

Gigi: Aquela casa pertence a minha família 

há décadas Pilar. 

  

Tamara: Gigi, você ainda está preocupada 

com a tradição? Tradição não vale mais de 

nada nesse país, o que vale é dinheiro. Escuta 

aqui, você já pensou um dia, um dia assim, 

arrumar um trabalho? Hã? 

 

Gigi: Eu cheguei a trabalhar quando eu era 

jovem, relações públicas, mas isso já faz tanto 

tempo Gigi... Enfim, eu nem sei mais em quê 

eu posso trabalhar. 

 
Quadro 12 – Personagem 8 

 Apenas por este dialogo proferido pela personagem, e que durante a cena se mostrou 

especialmente nostálgica quanto ao seu antigo “trabalho”, obteve-se material para uma análise 

mais profunda sobre o que demonstrava a expressão de uma ex-sociallite ao falar que já havia 

sido uma profissional de Relações Públicas.  

 Os acontecimentos logo após a apresentação desta cena ressaltaram a reação do públi-

co quanto a esta afirmação. No momento em que a emissora exibiu este episódio, a comunida-

de de acadêmicos, professores e profissionais da área iniciou debates on-line, principalmente 

em plataformas digitais como o Facebook com discursos que expressavam indignação (Anexo 

E), uma vez que para muitos a ligação daquele estereótipo junto ao profissional de Relações 

Públicas, manchava a imagem já distorcida da área perante os telespectadores que acompa-

nhavam as cenas. 

 A hipótese levantada para a escolha deste profissional junto a esta personagem, que em 

essência já havia sido muito rica é que, pelo profissional de RP também desenvolver ativida-

des na organização e planejamento de grandes festas de cunho privado ou público, o autor 

quis “embelezar” a antiga atividade de Gigi a colocando como uma “ex-profissional de RP”. 

Tal ato é extremamente prejudicial para a construção da imagem do profissional de Relações 

Públicas na sociedade brasileira, uma vez que já se tem conhecimento da grande influência da 

televisão na construção de visões de mundo e até mesmo ideologias na sociedade. 
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 Desta forma o quadro que compõe a análise da personagem Gisela fica na seguinte 

forma: 

Nome Gisela Borba de Andrade Lemos 

Sexo Feminino 

Aparência 
Estatura média, magra, pele branca, cabelos ruivos, aparenta ter 50 

anos 

Nível de Qualificação Não informado na trama 

Área de Atuação Não especificado 

Regulamentação  

Conferp 

 

Não se enquadra 

Intervenções 

 Conferp 
Inexistentes 

Quadro 13 – Personagem 8 
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7. CONCLUSÃO 

 

 Determinando as atividades desenvolvidas pelo profissional de Relações Públicas, po-

de-se inferir que estas já existam desde o tempo de imperadores e reis, porém a sistematização 

do estudo e das práticas só aconteceu no século XX no Estados Unidos com profissionais e 

professores da área.   

 O profissional de Relações Públicas ao longo dos anos, desde seu surgimento em 1914 

e sua regulamentação no país em 1967, vem buscando o reconhecimento e a aceitação por 

parte do mercado de trabalho e sociedade. A não compreensão do significado do termo Rela-

ções Públicas tem levado um grande número de pessoas a cometerem confusões e equívocos 

acerca das atividades desenvolvidas por um profissional da área. Embora dotada de um conse-

lho federal e de suas seções regionais, a área carece do melhor entendimento quanto as suas 

especificidades e relevância perante os meios de comunicação.  

 A área de Relações Públicas é constantemente carregada de estereótipos que envolvem 

a incompreensão tanto de profissionais da área como também de outros campos da comunica-

ção como jornalistas, radialistas, publicitárias, entre outros. É evidente a incompreensão sobre 

as atividades privativas do profissional da área de Relações Públicas e com o intuito de solu-

cionar este impasse o Conselho Federal de Relações Públicas (CONFERF), pela Resolução 

Normativa no. 43, de 24 de agosto, definiu as funções e atividades referentes a essa área de 

atuação, incluindo a função do empregador a ficar sujeito a penalidades legais, incluindo a 

autuação do infrator e a aplicação de multas. Mesmo assim como na obra de Ferrari, as Rela-

ções Públicas ainda de encontram incompreendidas.  

 A pesquisa teve sua relevância no momento em que foi possível traçar um perfil dos 

personagens profissionais em Relações Públicas, além de uma evolução gradual do grau de 

reconhecimento do mercado sobre a profissão de Relações Públicas, que ganhou força princi-

palmente na virada do milênio.  

 Em sete telenovelas apresentadas, foram encontrados 8 personagens profissionais em 

Relações Públicas. Entre estes personagens 75% eram do sexo feminino, correspondente a um 

total de 6 interpretes. 

 Nestes oito personagens, apenas dois possuíam atividades elencadas as normas da le-

gislação profissional vigente, correspondendo a 25%. Todos possuíam em sua caracterização a 

boa aparência, levando em conta padrões sociais como um corpo magro, pele clara ou parda, 

um belo sorriso, estatura média à alta, e alguns componentes compostos ao figurino como 

ternos e vestidos. Apenas 12,5% dos personagens estavam em processo de graduação, equiva-

lente a uma pessoa. O mesmo dado é aplicável ao único personagem que gerou processo ofici-

al perante o Conselho Federal de Relações Públicas, Conferp. 

 Em quesito de relevância, apenas um personagem possuía grande participação na tra-

ma por ser um dos principais vilões da novela, correspondendo a 12, 5%. No decorrer dos 
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anos, apenas uma das telenovelas brasileiras analisadas, total de 12, 5%, foi exibida no século 

passado, nos anos 80. Todas as 6 tramas restantes se encontravam nos anos 2000, correspon-

dentes a 87, 5%, e ainda em curtos espaços de tempo, evidenciando que apesar de um grande 

intervalo entre a primeira e segunda telenovelas analisadas, o quadro de participação deste 

campo profissional e acadêmico para caracterizar personagens cresceu vertiginosamente ao 

longo dos anos, o que demonstra a evolução da área em sua disseminação para a sociedade 

brasileira. 

 Entretanto é válido salientar que apesar existir o crescimento em visibilidade, a carac-

terização correspondente ao profissional é em maior parte incoerente as reais funções do pro-

fissional, e uma vez ocorrendo, a visão sobre o mesmo pode ser construída de forma totalmen-

te equivocada. Desta forma é importante que as entidades reguladoras do profissional de Rela-

ções Públicas estejam atentas a estas representações, uma vez que a telenovela é o produto 

nacional que exerce grande influência na visão de mundo de seus telespectadores. 
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8. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

Nº Descrição Ago 

2013 

Set Out Nov Dez Jan 

2014 

Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago 

1 
Levantamento e revi-

são bibliográfica 
X X X X X X        

2 

Levantamento dos 

personagens apresen-

tados como Relações 

Públicas 

 X X X X X        

3 
Analise dos persona-

gens 

   X X X X X X     

4 
Elaboração da plani-

lha 

     X X X X     

5 Análise dos dados      X X X X X X   

6 
Elaboração e entrega 

do relatório parcial 

    X X        

7 

Elaboração do resumo 

e relatório final (ati-

vidade obrigatória) 

         X X X  

8 

Preparação da apre-

sentação final para o 

congresso (atividade 

obrigatória) 

           X X 

9 
Apresentação no 

CONIC 

            X 
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10. ANEXO 

 

10.1 Anexo A - LEI Nº 5.377, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1967   

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA faz saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I Definição 

Art 1º - A designação de "Profissional de Relações Públicas" passa a ser privativa: 

a) dos bacharéis formados nos respectivos cursos de nível superior;  

b) dos que houverem concluído curso similar no estrangeiro, em estabelecimento legalmente 

reconhecido após a revalidação do respectivo diploma no Brasil;  

c) dos que exerçam a profissão, de acordo com o art. 6º do Capítulo IV da presente Lei. 

 

CAPÍTULO II Das atividades profissionais 

Art 2º - Consideram-se atividades específicas de Relações Públicas as que dizem respeito: 

a) a informação de caráter institucional entre a entidade e o público, através dos meios de co-

municação;  

b) a coordenação e planejamento de pesquisas da opinião pública, para fins institucionais;  

c) a planejamento e supervisão da utilização dos meios audio-visuais, para fins institucionais;  

d) a planejamento e execução de campanhas de opinião pública;  

e) ao ensino das técnicas de Relações Públicas, de acordo com as normas a serem estabeleci-

das, na regulamentação da presente Lei. 

 

CAPÍTULO III Do registro da Profissão e de sua fiscalização 

42 

Art 3º - O registro do profissional de Relações Públicas fica instituído com a presente Lei, e 

tornar-se-á obrigatório no prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar da sua publicação, para 

aquêles que já se encontram no exercício da profissão. 

Parágrafo único. O registro referido neste artigo será feito pelo Serviço de Identificação Pro-

fissional do Ministério do Trabalho e Previdência Social, mediante comprovante ou compro-

vantes portados pelos profissionais nas hipóteses das letras " a " a " c " do art. 1º. 

Art 4º - A fiscalização do exercício profissional será feita pelo Ministério do Trabalho e Pre-

vidência Social. 
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Art 5º - A fiscalização do disposto no art. 2º alínea "e" ficará a cargo do Ministério da Educa-

ção e Cultura. 

CAPÍTULO IV Disposições gerais 

Art 6º - Fica assegurado o registro de que trata o art. 3º da presente Lei às pessoas que já ve-

nham exercendo funções de Relações Públicas, como atividade principal e em caráter perma-

nente, pelo prazo mínimo de 24 meses, conforme declaração do empregador e comprovação 

de recebimento salarial proveniente dessa atividade, em entidades públicas ou privadas que 

comprovem a existência do setor especializado, e ainda que sejam sócios titulares da ABRP - 

Associação Brasileira de Relações Públicas, por idêntico período. 

Art 7º - A presente Lei será regulamentada pelo Executivo dentro de 90 (noventa) dias de sua 

publicação. 

Art 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art 9º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Brasília, 11 de dezembro de 1967; 146º da Independência e 79º da República.  A. COSTA E 

SILVA Jarbas G. Passarinho Favorino Bastos Mercio 

 

10. 2 Anexo B – Transcrição de Sinopses com o personagem Heitor 

 

NOVELA – ÁGUA VIVA 

CAPÍTULO PERSONAGEM – HEITOR 

1 

Lígia comenta com Selma que seu casamento com Heitor vai muito mal. Lígia, 

Selma e Heitor são convidados para a festa de aniversário de Kleber, ex-marido 

de Stella. 

2 
Heitor concorda em pagar 40 mil cruzeiros pelas fotos que Lígia fez no estúdio 

de Bruno. 

7 Lígia discute com Heitor por ciúmes de Márcia. 

10 Lígia diz a Heitor que pediu um empréstimo ao banco para oferecer um jantar. 

11 
Heitor comunica a Lígia que recebeu um convite para trabalhar dois anos na 

Europa. 

12 Lígia diz a Heitor que não quer se mudar para Londres. 

13 Empolgada com os novos contatos que fez na alta-sociedade, Lígia resolve 

tentar tratar Heitor com muito amor para que ele desista de viajar. Heitor chega 



 

48 

 

em casa e diz que vai fazer sauna. Decepcionada, Lígia espera o retorno do 

marido e, desconfiada, pergunta por onde ele andou até às 3 horas da manhã. 

14 Heitor consegue acalmar o ciúmes de Lígia e eles se beijam apaixonadamente. 

15 Na exibição do filme na casa de Stella, Lígia sente ciúmes de Heitor. 

16 

Durante o jantar na casa de Lígia, ela pede para um dos diretores da companhia 

de Heitor para não transferi-lo para Londres. Quando os convidados vão embo-

ra, Lígia e Heitor discutem. Heitor propõe a Lígia a separação definitiva e diz 

que vai para Londres. 

17 

Heitor combina com Lígia que ela continuará no apartamento e que, em vez de 

lhe dar uma mesada mensal, ele venderá imóvel para que ela possa abrir o ne-

gócio que deseja. Lourdes fica sabendo, através de Márcia, que Heitor deixou 

Lígia definitivamente. No salão, Marinete conta que Heitor está de casamento 

marcado com Selma. 

18 

Sem saber que está diante da mesma Lígia, Marinete fala do casamento de 

Heitor e Selma. Ao lado de Lourdes, no show de Bethânia, Lígia vê Heitor e 

Selma entrando de mãos dadas. 

19 

Lígia chora, magoada, ao ver Heitor e Selma enamorados. Quando chega a seu 

apartamento, ela encontra Heitor que conta uma péssima notícia: Sérgio morreu 

de trombose enquanto dormia. 

54 

Lígia recebe um telefonema de Heitor avisando que está para chegar ao Rio. 

No apartamento de Lígia, Heitor lhe comunica que ele e Selma voltaram para o 

Brasil definitivamente. Heitor pergunta a Lígia se ela tem condições de deso-

cupar o apartamento dele dentro de um mês, conforme haviam combinado. 

75 Lígia chora desesperada, ao ver que Heitor não vai desistir do apartamento. 

77 
Lígia diz a Selma e Heitor que vai desocupar o apartamento o mais rápido pos-

sível. 

153 

Heitor procura Celeste e diz que a carta que Miguel recebeu só pode estar den-

tro de um dos videocassetes que chegaram até ele na véspera da morte. No 

quarto de Lígia, Heitor e Celeste procuram os videocassetes de Miguel. 

 

10.3Anexo C - Transcrição de Sinopses com a personagem Nina Santana 

 

NOVELA – PODER PARALELO 

CAPÍTULO PERSONAGEM – NINA SANTANA 

7 Nina diz a Pedro que vai a um velório. Pedro abraça Nina e diz que ela está 
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linda. 

26 Nina diz a Pedro que eles estão a ir longe demais e ele é um menino. Pedro diz 

a Nina que a ama como homem. Nina diz que tudo isto não passa de uma aven-

tura. 

28 Nina diz a Mimi que já foi casada e que o ex-marido é violento e que ainda 

pode sobrar para Pedro. Nina diz a Mimi que está a pensar em se ir embora do 

hotel. 

33 Pedro diz a Nina que quer casar com ela e enfrenta o ex-marido dela. Ela conta 

que perdeu o filho porque o ex-marido a espancou. Pedro diz que o vai matar. 

40 Pedro procura Nina no hotel e pede que ela o deixe subir. 

44 Lurdes diz a Nina que ela pode ficar no átrio. 

55 Orlando e Dulce dançam sob o olhar de Nina e de Pedro no sofá. Nina e Pedro 

saem discretamente. 

57 André apresenta Bebel, nova relações-públicas do hotel, a Mimi, a Lurdes e a 

João. 

58 Pedro insiste para que Nina diga por que está a fazer mistério. 

60 André diz que Bebel ficará no atendimento aos hóspedes e Nina cuidará das 

excursões. 

61 Pedro diz a Maura que tem uma namorada e gostaria que ela a conhecesse. 

Maura diz a Pedro para levar a namorada para ela a conhecer. Nina diz a Mimi 

que não queria que Pedro falasse com Maura sobre eles. 

62 Pedro diz a Maura que vai levar as coisas dele para a casa de Nina. Nina diz a 

Pedro que Maura tem razão ao dizer que essa história de morar junto é precipi-

tada. Maura confessa que achava que tinha uma vida controlada e de repente 

tudo ficou de pernas para o ar. Nina diz a Pedro que eles não vão morar juntos. 

Ela beija Pedro e diz-lhe que ele foi o máximo no jantar. 

63 Nina diz a Pedro que não dá para enfrentar a vida apenas com amor. Pedro 

pergunta a Dulce se ela o pode ajudar a pagar um segurança para ficar no pré-

dio onde Nina mora. Pedro diz a Maura que ele e Nina decidiram que por en-

quanto vão morar separados. 

65 Pedro conta a Nina que rompeu de vez com Bruno. 

69 Pedro diz a Nina que está decidido: vai contar a Bruno que ele a ama. 

70 Pedro conta a Bruno que ele e Nina namoram. Diante de Bruno, Nina assume 

estar apaixonada por Pedro. Bruno ofende Nina. Pedro ameaça avançar para 

ele, mas é impedido pela sua namorada. 
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71 Bruno manda Nina afastar-se de Pedro e em troca oferece-lhe um bom aumento 

e a garantia de ficar no hotel até se aposentar. Nina deixa claro que não está a 

negociar o Pedro. 

72 Maura vai a casa de Nina conversar com ela e com Pedro. Maura diz aos dois 

que não os acha preparados, mas afirma que vai ficar do lado deles. Bruno pede 

a Laila para fazer um levantamento completo sobre a vida de Nina. 

74 Maura avisa Pedro que não se vai opor ao namoro dele com Nina, mas quer 

que ele volte a estudar. 

76 Pedro diz a Nina que acha muito incómodo ficar com um segurança por perto o 

tempo todo, já que Dulce contratou Arlindo para ser segurança do casal. 

79 Maura diz a Nina que ela deveria denunciar o ex-marido. Dulce revela para 

Nina que sabe que ela não procura a polícia, porque tem medo que o seu ex-

marido a entregue. Bruno discute com Nina por ela se ter atrasado. 

80 Nina revela a Lurdes que o problema da relação dela com Pedro é do seu pas-

sado. Bruno pede para Nina divulgar a primeira aparição pública dele com 

Fernanda. 

81 Bebel abraça Pedro, Nina chega e não gosta. Maura vê Pedro e Nina beijando-

se e pede para conversar a sós com Nina. Maura pede para Nina convencer 

Pedro a ficar com a família por enquanto. Nina confessa a Maura que a sua 

situação não tem saída e diz que se vai embora. Maura compreende e diz para 

Nina ficar até solucionar o problema. 

83 Bruno diz a Maura que Nina deu um golpe sujo e acusa-a de não ter pulso para 

conduzir a família. Pedro confessa a Nina que está explodindo de alegria, ape-

sar de estar surpreendido com a novidade. Nina revela a Pedro que achava que 

não podia ter filhos, por isso não tomou cuidado. Maura diz a Nina e a Pedro 

que está chocada, mas pede para eles participarem do jantar. 

85 Fernanda confessa a Nina que o artista vive do assédio. 

86 Bruno revela a Nina que tem condições de investigar toda a vida dela. Nina 

chora muito pelo que aconteceu entre ela e Bruno. 

87 Bruno afirma a Nina que descobriu que ela tem cadastro na polícia. Bruno 

manda Nina estar às dez horas no seu apartamento, caso contrário ele entrega o 

dossiê dela à polícia. Maura entra no quarto e Bruno diz que estava a combinar 

um novo esquema de trabalho com Nina no hotel. Maura não acredita muito. 

Nina confessa a Pedro que está com muito medo. Bem tarde, Nina sai. Dulce 

diz que é perigoso, mas ela avisa que precisa resolver uma coisa. Assim que 

fica a saber, Pedro sai atrás dela. Ao chegar ao seu apartamento, Nina encontra 

Khalid deitado na sua cama e fica apavorada. Ele obriga-a a beber um copo 

com uma bebida, que a faz desmaiar pouco depois. Bruno diz a Pedro que pro-

curou Nina para lhe pedir desculpas. 
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90 Maura diz a Nina que ela deve procurar a polícia, de contrário deve afastar-se 

de Pedro. Nina concorda e justifica-se, afirmando que no início não queria 

envolver-se com ele, mas acabou por acontecer. Pedro pergunta a Maura se há 

algo mais importante do que um amor assim. Nina pergunta a Pedro o que a 

Bebel queria e ele diz que ela lhe entregou um CD. 

91 Nina vai ao quarto de Pedro e diz que tem saudades. Os dois beijam-se com 

paixão e passam a noite juntos. Após tomar café, Nina despede-se de Pedro. 

Ele estranha. 

92 Clóvis beija Nina à força. Pedro entra na sala e vê. Nina diz a Pedro que foi ela 

quem chamou Clóvis e afirma que ele é seu marido. Pedro está perdido. Nina 

chora muito e conta a Pedro que nunca se separou de verdade de Clóvis. Pedro 

fica arrasado. 

93 Nina vai a casa de Maura e apresenta Clóvis como seu marido. Nina pega nas 

suas coisas. Júnior conta a Pedro que Nina está no quarto de hóspedes. Pedro 

diz a Nina que isso é uma armadilha. Nina afirma que não há nada planeado. 

Pedro pede para Nina não se ir embora, ela hesita, cria coragem e vai-se embo-

ra com Clóvis. Pedro chora. 

94 Pedro vai até o apartamento de Nina. Pedro insiste. Nina abre a porta, ele entra. 

Nina diz a Pedro que o apartamento é dela e do marido. Pedro não se convence 

e percebe que há algo errado. 

95 Bruno revela a Khalid que Clóvis é cunhado de Nina. Pedro vê as fotos que 

estavam no CD e fica enojado, pois trata-se de cenas de Nina em poses sensu-

ais com homens de Khalid. Bebel revela a Pedro que pegou o CD na mesa de 

Bruno. 

96 Bruno conta a Pedro que recebeu o CD pelo correio e que junto havia um bilhe-

te a dizer que Nina é uma prostituta. Pedro não sabe se deve acreditar e sai 

arrasado. 

97 Bruno diz a Maura que não tem nada a ver com o que aconteceu com Nina. 

Maura não fica convencida. Nina passa e cumprimenta friamente Pedro. 

99 Nina recebe Rafael no Hotel Diana. 

113 Lurdes sai do trabalho e vai a casa de Maura. Ela conta a verdadeira história de 

Nina para Dulce, que fica em estado de choque. Dulce propõe-se a ajudar o 

neto e afirma que Bruno deve estar metido nessa história. 

120 Pedro conta a Nina que se o filho não for dele, ele vai amá-lo tanto que vai 

acabar por se tornar seu filho. Os dois beijam-se. André desconfia da demora 

de Nina. Bebel descobre em que suíte Pedro e Nina estão e desabafa com An-

dré, que encontra os dois na cama. Nina se recompõe apavorada. André provo-

ca Nina e afirma que não quer o seu hotel envolvido em escândalos. Ele sai e 

deixa Nina e Pedro intrigados. 
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122 Maura e Dulce dizem a Pedro que se Bruno descobrir que ele e Nina voltaram a 

andar juntos, não vai respeitar nada nem ninguém. 

123 Maura diz a Nina que ambas têm que unir forças para enfrentar os problemas. 

Ela afirma que vai sondar André a fim de descobrir se Bruno sabe que Nina e 

Pedro estão juntos. 

135 Bruno decide entregar Nina à polícia. André denuncia Nina. Felício, Renato e 

Téo ouvem, por meio de escuta telefónica, André denunciar Nina. Renato 

manda Felício investigar quem é Nina. Felício conta a Renato que Nina é acu-

sada de matar o marido. Pressionado por Felício e Renato, Rodrigo dá-lhes o 

endereço de Nina. Renato diz a Nina que se ela quiser testemunhar contra Bru-

no, à polícia federal pode ajudá-la no processo. Pedro oferece-se para depor. 

Nina, Renato e Felício ficam surpreendidos. 

137 Um polícia anota tudo o que Bruno e André contam sobre Nina. Os dois dizem 

que ela deu um tiro no segurança e fugiu. Nina e Wagner vão para um hotel 

barato. Bruno diz aos polícias para prenderem Wagner, pois ele deu fuga a 

Nina. Wagner é detido. Maura diz a Pedro que vai pedir para o advogado dela 

ficar com o caso de Wagner. Pedro diz a Renato e a Felício que quem atirou 

sobre Bruno foi ele e não Nina.  

138 Pedro vai ao hotel onde Nina está. Rafael leva Pedro e Nina para Paraty. Bruno 

aborda Pedro, quando ele vai a sair do hotel com Rafael e Nina. Khalid e os 

seus dois homens puxam das suas armas e ameaçam Rafael. Rafael, Nina e 

Pedro conseguem fugir. 

139 Rafael compra mantimentos e algumas roupas para Pedro e Nina e confessa-

lhes que vai para o Rio de Janeiro antes de voltar para São Paulo para despistar 

toda a gente. 

143 Dulce engendra um plano para visitar Nina e Pedro, sem que a polícia saiba. 

144 Nina e Pedro estão preocupados, porque o dinheiro que eles têm está a aca-

bar… 

145 Lurdes convida Dulce, por telefone, para viajar para Santos. A conversa foi 

ensaiada, para despistar a polícia sobre o paradeiro de Nina e Pedro, porque 

sabe que o telefone da casa de Maura está sob escuta. 

147 Nina faz uma pequena festa surpresa, com a ajuda de Dulce, para comemorar 

seus 18 anos de Pedro. 

149 Nina vai embora de madrugada, sem avisar Pedro. 

151 Nina caminha à procura de alguma pensão num bairro pobre de uma cidade à 

beira-mar. Ela troca algumas palavras com Donata, uma senhora muito sim-

ples, que lhe oferece um quarto no seu casebre. 
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157 Daniela entra no quarto de Pedro e lê o e-mail que ele está a escrever para Ni-

na. Ele manda Daniela embora. 

168 Nina envia uma carta para Pedro. Pedro vê as fotos que estavam junto à carta e 

fica emocionado. 

169 Pedro mostra as fotos de Nina a Maura e a Rafael. 

181 Nina conta a Donata que se está a sentir esquisita. Ela acorda no meio da noite 

com contrações e sente a cama molhada. Donata pega na roupa de Nina para 

irem para o hospital. Maria avisa Pedro que alguém lhe telefonou mais cedo. 

Dulce diz a Pedro que fez as contas e Nina tem nove meses de gestação. Nina é 

submetida a uma cesariana. Nina emociona-se ao ver o filho. 

182 Nina liga para Pedro e avisa que o filho deles nasceu, mas afirma que não pode 

revelar onde está. Ela diz que o menino se chama Pedro. 

184 Nina está triste por não ter podido comprar um berço para o seu filho. Donata 

consola-a. Nina conta a Donata que não comprou o leite que o médico mandou 

e, por isso, Pedrinho vomitou. 

185 Com muita tristeza, Nina entrega o seu filho a Lurdes. Maria empresta dinheiro 

a Pedro para ir à procura de Nina e do filho. 

186 João vê Mimi, Lurdes e Orlando encantados com o bebé de Nina. Lurdes diz a 

João que o bebé é dela. 

187 Pedro liga para João e diz que não encontrou nem Nina nem Donata. 

189 Nina está angustiada por não saber onde o seu filho está. Pedro tenta transmitir-

lhe confiança. Mimi avisa Nina e Pedro que Lurdes entregou Pedrinho a Mau-

ra. Os dois vão para a casa de Maura. Nina e Pedro emocionam-se ao ver o 

filho e beijam-se entre lágrimas. 

190 Bruno diz a Pedro que não pode proteger Nina, mas pode pagar ao melhor ad-

vogado de São Paulo. Bruno pede para Maura o ajudar a ter Pedro de volta 

como amigo. Nina diz a Pedro que eles precisam de ir para um lugar seguro. 

Dulce vê pela primeira vez o bisneto e diz a Pedro e a Nina para esconderem 

Pedrinho na casa de praia onde eles ficaram. Pedro e Nina pedem a Maura para 

falar com Rafael.  

191 Nina e Pedro ouvem a voz de Bruno e ficam nervosos. 

192 Rafael cumprimenta Nina e Pedro, que agradecem muito. Bruno manda o segu-

rança descobrir o nome da praia onde Nina e Pedro estão. Maura pede para 

Bruno deixar o bebé crescer junto de Nina. 

193 Dulce e Maura visitam Nina, Pedro e o bebé. Nina aconselha Maura a tentar ser 

feliz ao lado de Rafael e ressalta que se eles ficarem juntos não há espaço para 
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Antônia. 

195 Maura pede a Bruno para deixar Nina ir embora, mas ele diz-lhe que não pro-

tege assassinas. Nina diz a Pedro que se vai entregar. O delegado e o agente da 

polícia entram na casa e espantam-se ao ver Nina com Pedrinho ao colo. Nina 

entrega-se à polícia. Nina entra na viatura, que segue para esquadra da polícia. 

Rafael fica inconformado com o que Bruno fez e garante a Maura que vai pro-

videnciar o melhor advogado para Nina. 

200 Pedro e Leonardo visitam Nina na prisão. Leonardo avisa Nina que entrou com 

um pedido de habeas corpus novamente. Pedro conta a Nina que Pedrinho se 

sentou pela primeira vez. Pedro confessa a Maura que parece que a situação da 

Nina só se complica. 

217 Nina é libertada. Ela e Pedro abraçam-se com forte emoção. Nina fica emocio-

nada ao ver Pedrinho. 

219 Nina acorda, não vê Pedrinho no berço e fica desesperada. Ela sai do quarto 

correndo e vê o filho com Pedro na sala. Nina conta a Pedro que está a ter mui-

tos pesadelos. 

226 Maura tenta conversar com Pedro e com Nina sobre o exame de DNA, mas não 

consegue, pois falta-lhe coragem. 

227 Maura aconselha Pedro a fazer um exame de DNA. Pedro, vai para o quarto. 

Nina pede para Pedro fazer o teste de DNA. 

233 Maura revela a Pedro que Nina levou Pedrinho para fazer o exame de DNA. 

Pedro fica arrasado e diz que Nina não tinha o direito de fazer isso. Pedro pede 

para Nina esquecer o exame. 

235 Nina fica enjoada. 

236 Bruno diz a Pedro e a Nina para viajarem por uns tempos e aconselha o filho a 

adotar Pedrinho, mesmo que ele não seja seu filho de sangue. 

 

10.4Anexo D – Transcrição de Sinopses com a personagem Isabel Borges 

 

NOVELA – PODER PARALELO 

CAPÍTULO PERSONAGEM – ISABEL BORGES (BEBEL) 

38 Bruno vai até à piscina do hotel e vê André e Bebel descontraídos, rindo. 

57 André apresenta Bebel, nova relações-públicas do hotel, a Mimi, a Lurdes e a 

João. 
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60 André diz que Bebel ficará no atendimento aos hóspedes e Nina cuidará das 

excursões. 

62 André diz a Bebel que reservou a suíte do hotel. Encantada, Bebel olha o quar-

to e as flores. Bebel e André dançam e beijam-se. 

67 André e Luísa casam-se. Bebel apanha o ramo das flores. 

81 Daniela, Nando, Júnior, Pedro e Bebel jogam. Bebel abraça Pedro, Nina chega 

e não gosta. 

82 Nina veste-se para o jantar de Maura, mas não tem coragem de descer. Pedro 

insiste e ela diz que vai enfrentar. Bruno discute com Nina e ela revela que está 

grávida de Pedro. 

90 Bruno vê Bebel e Pedro conversando. Bebel fica tensa, receia que Bruno des-

cubra que foi ela que roubou o CD. Paulo explica a Tony que se lhe contasse 

que Bruno o agrediu, ele ia desistir da sociedade e ia partir para a vingança. 

Bebel entrega o CD a Pedro. Nina pergunta a Pedro o que a Bebel queria e ele 

diz que ela lhe entregou um CD. 

95 Bebel revela a Pedro que pegou o CD na mesa de Bruno. 

99 Luísa procura André no hotel. Ela entra na sala de Bruno e vê o marido e Bebel 

beijando-se. Os dois não percebem que Luísa entrou na sala. Ela controla-se e 

sai. 

101 Enquanto Bebel e André conversam, Luísa chega e insiste com André para 

irem à performance de João. 

102 Bebel tenta seduzir Pedro, que não reage, mas também não se afasta. Luísa 

nota que André olha para Bebel. 

110 Bebel fica intrigada e comenta que o seu chefe parece misterioso. 

120 Bebel descobre em que suíte Pedro e Nina estão e desabafa com André, que 

encontra os dois na cama. 

128 Luísa conta a André que sabe que ele tem um caso com Bebel e revela que está 

interessada noutro homem. 

133 André conta a Bebel que Luísa sabe sobre eles os dois. Bebel provoca-o e diz 

que vai estar disponível à noite. 

137 Bebel diz a André que quem morreu na piscina foi Juraci. Téo ouve a conversa 

da Bebel e de André e avisa Renato que o deputado morreu. 

140 Wagner, Lurdes, João, Bebel e Orlando vão ao velório. 

144 Luísa avisa Bruno de que vai ser a nova diretora do Hotel Diana. Ela garante a 



 

56 

 

Bebel que não vai demiti-la por enquanto. 

163 Pedro chega a casa com Bebel. Júnior chama-a oferecida. 

167 Vânia e Maura veem Pedro e Bebel a dormir. Vânia chama a atenção dos dois e 

pergunta a Bebel se ela não tem casa. Envergonhada, Bebel vai-se embora. 

179 Bebel conta a Bruno que já recebeu mais de mil e-mails e que o sector de re-

servas está cheio. 

188 Bebel diz a Pedro que o pode ajudar a criar Pedrinho. Pedro vai com Bebel 

para uma suíte para descansar um pouco. Ela insinua-se para ele, mas ele não 

percebe. 

194 Bebel conta a Bruno e a Luísa que alguns hóspedes cancelaram as reservas no 

Hotel Diana. Antônia liga para Bruno e diz que aceita o convite dele. Bruno diz 

a Bebel para dizer ao motorista que tem que ir buscar Antónia, que está no Rio. 

205 Pedro diz a Bebel que Artur está a precisar de um emprego. Bebel afirma que é 

arriscado contratar um ex-presidiário. Pedro pede-lhe para pelo menos conver-

sar com ele. 

217 Bebel diz a Artur que vai fazer uma experiência com ele. Luísa lê a carta de 

recomendação de Artur e diz a Bebel que é um absurdo um ex-presidiário tra-

balhar no hotel. 

219 Dog e Bebel tentam convencer Luísa a dar uma hipótese a Artur. Luísa diz a 

Bebel para dizer a Artur que já não há vaga. Artur fica revoltado e sem espe-

ranças quando Bebel o dispensa. 

 

 

10.5 Anexo E - Transcrição de Sinopses com o personagem Frederico Lobato 

 

NOVELA – PASSIONE 

CAPÍTULO PERSONAGEM – FREDERICO LOBATO (FRED) 

1 

Olga observa Clara falar com Fred pelo celular, sem ser percebida. Bete 

fica atônita ao ler o testamento de Eugênio. 

Fred fala com Clara que eles precisam encontrar o filho desaparecido de 

Bete antes dela. 

2 

Fred diz a Clara que já sabe como eles podem conseguir dinheiro para ir 

à Itália. 

Fred deixa Clara perto da casa dos Gouveia e Olga vê os dois juntos. 

Clara anota o endereço do filho de Bete e rouba suas joias. 

Clara entra no apartamento de Fred e mostra para o cúmplice o que con-

http://gshow.globo.com/novelas/passione/Vem-por-ai/noticia/2010/05/clara-mariana-ximenes-e-fred-reynaldo-gianecchini-sao-flagrados.html
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seguiu. 

3 

Fred se irrita com Clara por ter roubado as joias de Bete, mas ela 

explica que encontrou um jeito de se livrar da acusação. 

Fred diz a Clara que tem uma ideia para fazer com que Bete demore 

um 

pouco mais para ir à Itália. 

Fred mostra para Clara as passagens e os passaportes dos dois. 

4 

Clara não gosta da ideia de Fred ir sozinho para a Itália. 

Fred diz a Clara que o remédio que ela deu para Antero faz efeito 

rapidamente. 

Clara e Fred embarcam para a Itália. 

.Fred e Clara chegam a Florença e Agnello aborda os dois. 

5 

Fred tenta afastar Agnello e segue para o balcão de informações. 

Fred e Clara embarcam no trem direto para a cidade de Totó. 

Fred e Clara chegam ao sítio de Totó e se apresentam para Gemma, 

que 

fica desconfiada. Agnello fica com raiva ao encontrar Clara e Fred. 

6 

Fred e Clara pedem para Agnello avisar a Totó que eles estão à sua 

procura e Gemma fica preocupada. 

Gemma pede para Agnello sondar Fred e Clara e tentar descobrir o 

que eles querem com Totó. 

Fred e Clara embriagam Agnello para conseguir informações e de-

cidem levá-lo para o hotel. 

Candê garante a Valentina que Clara e Fred farão mal um ao outro. 

Totó chega com Adamo e Gemma avisa que Clara e Fred sumiram 

com Agnello. Agnello acorda, vê Fred se arrumando e percebe que 

bebeu demais. Totó vai até o hotel onde Fred e Clara estão e invade 

o quarto dos dois. Clara aparece e Totó se encanta com ela. 

7 

Eles chegam ao sítio da família e o casal fala com Totó sobre a he-

rança que ele recebeu. Totó ouve a história de Fred e Clara. 

Adamo vai procurar Clara e Fred a mando de Totó e eles ficam 

animados. 

Totó afirma para Fred e Clara que não quer saber de nenhuma 

herança e nem do Brasil. 

8 
 

Fred se oferece para procurar o marido de Agostina no Brasil e ela 

se anima. Adamo levanta dúvidas sobre as intenções de Fred e Cla-

ra, e Gemma se une ao sobrinho. Fred afirma ser advogado e diz 

http://gshow.globo.com/novelas/passione/Vem-por-ai/noticia/2010/05/fotos-fred-reynaldo-gianecchini-destrata-agnello-daniel-oliveira-em-aeroporto.html
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 que foi encarregado do inventário de Eugênio Gouveia. 

Agnello diz a Agostina que eles irão para o Brasil, caso o pai dê a 

procuração para Fred cuidar da herança. Clara promete obter a 

procuração para Fred e questiona o comparsa por ter mentido sobre 

o verdadeiro pai de Totó. 

9 
Clara comemora a conquista de Totó e arma um plano com Fred 

para conseguir a procuração. 

10 

Clara diz a Fred e Agnello que Gemma irá implicar com ela porque 

é mais nova e diz que voltará ao Brasil. 

Agnello pede para Fred mentir para Clara e dizer que não encon-

trou vaga no avião para voltar. 

Agnello conta a Fred que seu pai resolveu aceitar o dinheiro que lhe 

cabe.  Fred arruma as malas, e diz a Clara que ela terá que ficar na 

Itália. 

 

11 
 

Fred diz a Clara que, se eles forem embora da Itália juntos, Totó 

poderá descobrir que foi um golpe e anular a procuração. 

Fred diz a Agnello que Clara quer se despedir de seu pai mas, para 

isso, ninguém deve estar no sítio. 

Fred espera Clara no carro e os dois comemoram o sucesso do pla-

no. 

12 

Totó lamenta a partida de Clara com Fred. 

Agostina conta para a tia que vai ao Brasil com Fred e Clara e 

Gemma revela que a brasileira já saiu da Itália. 

Agnello diz a Fred que ele e Agostina poderão ir ao Brasil com a 

permissão do pai. 

Agnello ameaça Fred, dizendo que, se ele não entregar as passagens, 

voltará para casa e falará com Totó para anular a procuração. 

13 

Agnello apreende a passagem e o passaporte de Fred, que liga em 

seguida para Clara. 

Fred pede para Candê hospedar os filhos de Totó na casa dela. 

Fred chega ao sítio dos Mattoli com as passagens e Totó insiste para 

levá-los ao aeroporto. 

Candê comenta com Valentina o pedido de Fred e as duas ficam 

intrigadas. 

Fred vai à Metalúrgica Gouveia e se apresenta como procurador de 

Antonio Mattoli. 

14 

Fred se apresenta e mostra a procuração que Totó lhe entregou. 

Clara espera aflita por uma ligação de Fred. 

Bete pede que Fred converse com o advogado da empresa, mas ele 

não aceita e resolve se retirar. O vilão conta para Clara o que acon-

teceu na metalúrgica. 
Fred pede para Candê e Felícia confirmarem para Agnello e Agostina que 

http://gshow.globo.com/novelas/passione/Vem-por-ai/noticia/2010/05/fred-reynaldo-gianecchini-diz-que-levara-agnello-daniel-oliveira-e-agostina-leandra-leal-para-o-brasil.html
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http://gshow.globo.com/novelas/passione/Vem-por-ai/noticia/2010/05/agostina-leandra-leal-e-agnello-daniel-de-oliveira-vao-ficar-na-casa-de-cande-vera-holtaz.html
http://gshow.globo.com/novelas/passione/personagem/antonio-mattoli-toto.html
http://gshow.globo.com/novelas/passione/personagem/valentina-miranda.html
http://gshow.globo.com/novelas/passione/Vem-por-ai/noticia/2010/05/fred-reynaldo-gianecchini-procura-bete-fernanda-montenegro-e-surpreende.html
http://gshow.globo.com/novelas/passione/Vem-por-ai/noticia/2010/05/fred-mostra-bete-procuracao-assinada-por-toto.html
http://gshow.globo.com/novelas/passione/videos/v/clara-aguarda-uma-ligacao-de-fred/1274994/#/cap%C3%ADtulos/20100601/page/1
http://gshow.globo.com/novelas/passione/videos/v/bete-pede-que-fred-converse-com-o-advogado-da-empresa/1274957/#/cap%C3%ADtulos/20100601/page/1
http://gshow.globo.com/novelas/passione/videos/v/fred-se-recusa-a-conversar-com-o-advogado/1274992/#/cap%C3%ADtulos/20100601/page/1
http://gshow.globo.com/novelas/passione/videos/v/fred-se-recusa-a-conversar-com-o-advogado/1274992/#/cap%C3%ADtulos/20100601/page/1
http://gshow.globo.com/novelas/passione/videos/v/fred-conta-o-que-aconteceu-para-clara/1274995/#/cap%C3%ADtulos/20100601/page/1
http://gshow.globo.com/novelas/passione/videos/v/fred-conta-o-que-aconteceu-para-clara/1274995/#/cap%C3%ADtulos/20100601/page/1
http://gshow.globo.com/novelas/passione/videos/v/fred-pede-para-cande-confirmar-aos-italianos-que-e-advogado/1274968/#/cap%C3%ADtulos/20100601/page/2
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é advogado. Bete decide ligar para Fred para marcar um encontro. 

Fred mente para Bete ao falar sobre Totó. 

Clara se aproxima do prédio onde mora e pára ao ver Bete no carro 

de Fred. Bete avisa a Fred que os dois vão juntos para Itália para 

falar com Totó. 

15 

Fred aceita a proposta de Bete com medo que ela veja Clara. 

Fred teme que Diana possa estragar os planos deles e Clara fala que 

já está pensando no que fazer para afastar a noiva de Gerson da 

casa dos Gouveia. 

Fred mente para Bete na tentativa de impedir a viagem dela. 

Fred consegue convencer Bete a desistir de viajar para Itália. 

Mauro sugere que Melina não confie completamente em Fred. 

16 

Mauro fala com Bete sobre sua desconfiança de Fred. 

Fred pede para Agnello não perguntar por Clara para Candê. 

Dr. Carvazere garante que a procuração de Fred é legítima. 

Clara se vangloria com Fred pelo o que ela fez contra Diana. 

17 

Fred acorda Clara e a manda ir para a casa dos Gouveia. 

Kelly vai procurar Clara no prédio de Fred, mas ele não deixa a 

menina subir. 

Fred vai à metalúrgica e exige receber a parte da herança de Totó. 

18 

Bete conta para Fred que escreveu e mandou enviar uma carta para 

Totó. 

Fred lê a carta de Bete para Totó. Valentina vai com a polícia na 

casa de Fred para procurar Kelly. 

Fred afirma para Clara que Diana, Cris e Chulepa estão enganando 

ela 

19 

Fred ameaça Clara, caso ela tenha colocado em risco os planos deles, 

por causa do que fez com Diana. 

Agnello fala para Fred que ficou fascinado pela mulher misteriosa 

que conheceu em um shopping. 

Fred tenta convencer Clara a não fazer mais nada contra Diana. 

19 
Bete fala para Fred que ele irá receber a herança de Totó. 

Fred fala com Clara que eles estão ricos. 

20 

Fred e Clara brindam o sucesso deles, mas ele a repreende por ter 

prejudicado Diana. 

Saulo faz um escândalo e tenta impedir que o dinheiro seja entregue 

a Fred. 

Fred assina todos os papeis para receber a herança de Totó. 

Fred liga para a cúmplice e avisa que tem todos os poderes para 

movimentar a herança de Totó. 

Fred fala com Candê que vai conseguir se vingar dos Gouveia por 

tudo o que fizeram com seu pai. 

http://gshow.globo.com/novelas/passione/videos/v/fred-pede-para-cande-confirmar-aos-italianos-que-e-advogado/1274968/#/cap%C3%ADtulos/20100601/page/2
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http://gshow.globo.com/novelas/passione/videos/v/fred-aceita-a-proposta-de-bete/1275732/#/cap%C3%ADtulos/20100602/page/1
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21 

Fred reclama com Candê da presença de Amendoim. 

Fred e Clara comemoram em um restaurante elegante. 

Clara desconfia de Fred. 

Saulo pensa em falar com Fred para se unir a ele. Agnello flagra 

Fred comprando roupas no shopping com o dinheiro que roubou de 

Totó. 

21 

Clara chega à casa de Fred e não conta o que aconteceu para o cúmplice. 

Saulo manda Stela preparar um jantar para Fred. 

Saulo propõe a Fred comprar as ações de Totó. Adamo questiona Totó 

sobre Fred e o agricultor fica intrigado. 

Myrna conta para Fred o que aconteceu com Clara na casa de Bete e o 

vilão manda a cúmplice embora de seu apartamento. 

Fred ameaça Clara para que ela saia de seu apartamento. 

22 

Fred avisa ao porteiro que é para ele não deixar mais Clara entrar em seu 

apartamento. 

Fred volta para casa e encontra um recado de Clara para ele. 

Fred vai até a metalúrgica e se afasta quando ouve Myrna falar com Bete 

sobre Clara. 

Melina fica encantada com Fred. 

Clara enfrenta Fred na metalúrgica. 

23 

Clara ameaça falar com Bete e Fred fica tenso. 

Clara descobre que Fred mentiu para Totó usando seu nome e fica intri-

gada. 

Melina convida Fred para jantar e provocar Mauro. Fred fica nervoso ao 

saber que Bete foi para Itália. 

24 

Fred não consegue impedir o embarque de Bete e fica nervoso. 

Fred faz comentários sobre Bete que obrigam Agnello a ligar para Ge-

mma. 

Fred convida Melina para almoçar e eles se beijam. 

25 

Agnello conta para Fred que vai viajar com Stela para o Rio de Janeiro. 

Saulo diz que Stela só pode viajar depois de preparar um jantar para 

Fred. 

Melina tenta fazer Mauro ficar com ciúmes e fala de Fred para ele. Saulo 

propõe que Fred o ajude a afastar Bete e Mauro da metalúrgica. 

26 

Fred faz uma contraproposta para Saulo, que reage desconfiado. Fred e 

Saulo firmam um acordo de negócios. 

Saulo comunica a Mauro que nomeou Fred como um novo funcionário 

da metalúrgica. Mauro discute com Saulo sobre a admissão de Fred e é 

surpreendido por Melina, que apoia a decisão do irmão. 

27 
Fred reage contrariado quando Melina diz que ele vai ter que seguir suas 

regras se quiser ficar com ela. 

http://gshow.globo.com/novelas/passione/personagem/adamo-mattoli.html
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28 

Bete avisa a Melina que está voltando para o Brasil e Fred simula uma 

preocupação com a dona da metalúrgica. 

Agnello fala com Fred sobre sua viagem para o Rio de Janeiro. 

29 

Agnello sofre por causa de Stela e assina, sem ler, alguns papéis que 

Fred lhe dá. 

Clara espera Fred sair da casa da mãe dele. 

Bete pede uma reunião com Saulo e Mauro para falar sobre a admissão 

de Fred. 

Bete não aceita que Fred trabalhe na metalúrgica. 

Saulo avisa sobre a decisão de sua mãe e Fred invade a sala de Bete. 

30 

Fred simula uma preocupação com os interesses de Totó para tentar con-

seguir o emprego na metalúrgica. 

Fred consegue convencer Bete a contratá-lo. 

Fred fica satisfeito quando entra em sua sala na metalúrgica. 

31 

Fred fala com Saulo sobre um plano para tirar Bete e Mauro da presi-

dência da metalúrgica. 

Fred simula estar gostando de Melina e inventa que Mauro ficou com 

ciúmes dela. 

Melina comenta com Fred sobre a reunião que teve com a mãe sobre 

Clara e ele fica nervoso. 

Fred vai procurar sua ex-cúmplice. 

 

32 

Kelly avisa à irmã que Fred a procurou, mas ela não dá atenção. Fred 

teme ser reconhecido e fica aflito para falar com a ex-cúmplice. 

Saulo fala com Fred que vai alterar o projeto de Mauro para concluir o 

seu plano. 

Fred vai falar com Clara na pensão de Valentina e ela o expulsa de seu 

quarto. 

Mauro sugere que Bete ligue para Totó e se informe sobre Fred. 

32 

Bete tenta falar com Totó sobre Fred, mas Gemma atrapalha a conversa. 

Saulo modifica o projeto da Skinny Top no computador de Mauro e de-

pois brinda sua vitória com Fred. 

33 

Fred fica satisfeito ao saber que Clara foi embora. 

Fred tenta beijar Melina, mas ela se esquiva. 

Saulo e Fred conversam sobre o golpe que aplicaram na empresa. 

34 
Fred afirma a Saulo que é uma pessoa confiável. 

Melina sai para dançar com Fred. 

35 

Agnello pede para Fred comprar um apartamento para eles. 

Fred fica nervoso quando Agnello aparece na Metalúrgica. 

Myrna comenta da visita de Agnello e Bete vai tirar satisfações com 

Fred. 

36 

Fred afirma a Bete que Agnello e Agostina não querem conhecê-la. 

Clara demonstra estar disposta a se vingar de Fred. 

Bete exige que Fred leve Agnello e Agostina para jantar com ela. 

Fred difama Bete para Agnello e combina com ele de não falar para A-

http://gshow.globo.com/novelas/passione/videos/v/kelly-avisa-a-irma-que-fred-a-procurou/1290089/#/cap%C3%ADtulos/20100625/page/1
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http://gshow.globo.com/novelas/passione/videos/v/bete-tira-satisfacoes-com-fred-sobre-visita-de-agnello/1292937/#/personagens/page/1


 

62 

 

gostina com quem irão jantar. 

Fred leva Agnello e Agostina para jantarem com Bete. 

37 

Agnello segue as orientações de Fred e é rude com Bete. 

Agostina desiste de ir embora com o irmão e volta para a mesa da avó, 

deixando Fred nervoso. 

Fred tenta intrigar Agostina contra a avó, assim que eles saem do restau-

rante. 

Fred usa Candê para difamar Bete para Agostina. 

Fred ouve Dr. Cavarzere dizer que Clara fugiu para o exterior e fica pre-

ocupado. 

Fred fala com Kelly para tentar descobrir o paradeiro de Clara. 

Fred liga para Totó e pergunta por Clara. 

40 

Clara pede para Totó mentir para Fred. 

Clara convence Totó a não falar com Fred que ela está com ele. 

Fred fica incomodado ao ver Mauro consolando Melina. 

Mauro flagra Fred na sala dos arquivos da Metalúrgica. 

41 
 

Mauro fica cismado com a desculpa que Fred lhe dá por estar na sala de 

arquivos. 

Fred se lembra da última vez que viu seu pai e jura vingança. 

Fred destrata Melina e a deixa perplexa. 

42 

Fred, Agnello e uma corretora olham diversos apartamentos para com-

prar. 

Melina tenta beijar Mauro, que se irrita. Ela liga para Fred e os dois se 

encontram. 

Melina pede para passar a noite com Fred. Bete se surpreende ao saber 

com quem a filha passou a noite. Fred pensa em sua vingança. 

43 

Mauro se preocupa com o envolvimento de Melina com Fred. Fred in-

duz Agnello a lhe dar um carro. 

Agostina pede o endereço de Bete para Fred. 

Fred chega com Agostina à casa de Bete e Olga o reconhece. 

Fred não consegue convencer Agostina a ir embora e fica contrariado. 

Olga conta para Mauro que já havia visto Fred com Clara. 

44 

Bete e Agostina conversam animadas e Fred fica incomodado. Olga 

afirma a Mauro que Fred é o cúmplice de Clara. Mauro e Diógenes se 

preocupam com Fred. 

Fred afirma que vai ter que fazer alguma coisa para afastar Agostina de 

Bete. 

Saulo e Fred trocam olhares durante uma reunião para comentar o suces-

so da Skinny Top. 

Bete aconselha Melina a tentar conhecer melhor Fred antes de se envol-

ver com ele. 

Fred fica furioso quando Mauro o questiona sobre seu envolvimento 

com Clara. 

http://gshow.globo.com/novelas/passione/videos/v/fred-nao-gosta-de-ver-mauro-consolando-melina/1294588/#/cap%C3%ADtulos/20100703/page/1
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45 

Fred e Agnello compram seus carros e o vilão induz o filho de Totó a 

aceitar que ele compre uma passagem para Agostina rever Dino. 

Clara pede para Totó não falar com Fred sobre o casamento deles. 

46 

Mauro comprova para Bete que seu projeto foi alterado e sugere que 

Fred tenha sido o responsável. 

Mauro conta para Bete que Olga reconheceu Fred como sendo o cúmpli-

ce de Clara. Diógenes fala para o filho sobre o pai de Fred e o vice-

presidente resolve procurar a ficha dele na sala de arquivos. 

Clara reclama do vestido da falecida esposa de Totó, sem perceber que 

Adamo estava escutando. Bete pergunta a Fred por que ele não contou 

que era filho de Frederico Lobato. 

47 
 

Fred se defende das acusações feitas por Bete e Mauro. 

Bete acredita que, ao lado de Mauro, conseguirá impedir que Fred conti-

nue representando Totó nos negócios. 

Melina revela que está namorando Fred e Bete fica chocada. 

Saulo avisa a Fred que está preparando a reunião com os acionistas da 

empresa. 

48 

Fred diz a Melina que está apaixonado por ela. Bete fica chocada com o 

dossiê sobre Fred preparado pelo Dr. Cavarzere. 

Bete e Mauro constatam que Fred e Clara agiram juntos para dar um 

golpe. 

49 

Bete se preocupa com a proximidade de Fred e Melina 

Fred pensa em se casar com Melina. 

Melina aceita se casar com Fred. 

Fred dá um anel de noivado para Melina. Mauro conta para Bete que 

Fred pediu Melina em casamento. 

Bete demite Fred. 

50 

Fred tenta reverter a situação, mas Bete não lhe dá atenção. 

Melina exige que Bete readmita Fred. 

Saulo garante a Fred que ele vai voltar à empresa depois da assembleia 

com os acionistas. 

Agnello confessa a Fred que está arrependido de ter aceitado o convite 

de Lorena. 

Bete garante a Mauro que Saulo e Fred não conseguirão tirá-la da 

presidência da empresa. 

Olga confessa a Mauro que está arrependida de ter conversado com 

Fred. 

Fred convence Melina a apoiar suas decisões. 

Mauro mostra para Melina o dossiê sobre Fred. 

51 

Melina se recusa a ler o dossiê sobre Fred e Bete fica preocupada. 

Mauro pede para Myrna o novo endereço de Fred. 

Mauro enfrenta Fred. 
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Melina diz a Fred que vai apoiá-lo. 

Melina conta para Mauro que vai se casar com Fred. 

Durante a reunião com os acionistas, Melina se une a Fred e a Saulo para 

tirar Bete da presidência da metalúrgica. 

52 

Melina diz para Bete que se uniu a Fred, pois está cansada de correr 

atrás de Mauro. 

Bete vai à casa de Fred. 

53 

Bete ameaça Fred, que não se intimida. 

Melina diz a Fred que vai agilizar os preparativos do casamento. 

Fred afirma para Agnello que não vai deixar Bete tirar a procuração que 

Totó lhe deu. 

Bete envia um dossiê sobre Fred para Totó. 

54 
Agnello diz a Fred que gosta de Lorena, mas ele não acredita. 

Melina leva Fred para sua casa. 

55 

Bete não aceita a presença de Fred na sua casa. 

Mauro garante a Bete que Fred não vai se casar com Melina. 

Fred pede para ficar com o cargo de diretor financeiro e Saulo se sur-

preende. 

56 

Fred é nomeado diretor financeiro da metalúrgica. 

Myrna entrega a Fred uma pasta com a documentação sobre os acionis-

tas da metalúrgica. 

Melina comenta com Fred que contratou uma organizadora de eventos 

para o casamento. 

Noronha e Fred se surpreendem com a decisão de Saulo de não relançar 

a Skinny Top. Fred afirma que vai tirar Saulo da presidência da empresa. 

Fátima pergunta para Fred se ele sabe quem engravidou Felícia. 

Candê se surpreende com a notícia do casamento de Fred. 

57 

Candê diz a Fred que não vai deixar ninguém ir ao casamento dele. Fred 

pede para Felícia convencer a mãe a permitir que ela e Fátima compare-

çam ao casamento. 

Fred conta para Melina que sua família não vai ao casamento por causa 

do que aconteceu com o seu pai. 

Saulo afirma para Noronha que Fred vai convencer os acionistas a ficar 

do lado dele e desistir da Skinny Top. Fred diz que fará uma proposta 

para os acionistas da metalúrgica. 

http://gshow.globo.com/novelas/passione/videos/v/noronha-confronta-saulo-e-fred-se-reune-com-os-acionistas/1306172/#/personagens/page/1
http://gshow.globo.com/novelas/passione/videos/v/noronha-confronta-saulo-e-fred-se-reune-com-os-acionistas/1306172/#/personagens/page/1
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58 

Fred propõe aos acionistas que ele seja nomeado o administrar de suas 

ações na metalúrgica. 

Os acionistas aceitam a proposta de Fred. Saulo elogia Fred, que finge 

estar constrangido. 

Fred agradece Melina por ter tentado falar com Candê. 

Fred afirma para Candê que está apaixonado por Melina. 

Bete ignora Fred, Saulo e Noronha na igreja. 

59 

Mauro convence Melina a desistir do casamento com Fred. Os convida-

dos estranham a demora da noiva e Fred fica nervoso. 

Fred afirma a Agnello que vai se vingar por ter sido abandonado no al-

tar. 

Candê comenta com Felícia que Fred vai se vingar de Melina. Fred in-

vade a casa de Bete e exige que Melina lhe dê uma explicação. 

60 

Melina aceita conversar com Fred. 

Candê tenta convencer Fred a desistir de se vingar da família Gouveia. 

Mauro fica furioso ao saber da visita que Fred. 

Saulo revela para Fred que Melina vai se casar com Mauro e o vilão fica 

furioso. 

Fred se desentende com Mauro na metalúrgica. 

61 

 

Mauro e Fred se enfrentam e Pereira tenta apaziguar a situação. 

Saulo comenta com Noronha que pretende contar a Totó que Fred não é 

confiável. 

Agnello apoia Fred e o vilão inventa mentiras sobre Bete para que o ita-

liano fique contra a avó. 

62 

Saulo começa a evitar Fred, que estranha a atitude do empresário. 

Fred recebe uma pasta com as procurações de todos os acionistas da 

empresa. 

63 
Fred se preocupa ao saber que Saulo convidou Agnello para um passeio 

em família. 

64 

Fred se surpreende ao ver o filho de Totó na Metalúrgica. 

Fred telefona para Totó e Clara atende, mas finge ser Agostina. 

Fred diz a Saulo que ele não pode viajar para a Itália com Agnello, caso 

contrário ele contará a todos o que os dois fizeram para tomar a presi-

dência de Bete. 

65 

Saulo não se intimida com as ameaças de Fred, que pretende impedi-lo 

de ir à Itália. 

Myrna entrega para Stela uma cópia da chave do apartamento onde mo-

ram Fred e Agnello. 

Myrna mente para Fred avisando que um suposto acionista da empresa 

quer falar com ele. 

66 

Cansado de esperar, Fred resolve ir embora para casa e Myrna avisa Ste-

la. 

Agnello desabafa com Fred e afirma que não vai desistir de Lorena. 

Dr. CarvazereBete a telefonar para Totó e falar tudo o que descobriu 

http://gshow.globo.com/novelas/passione/videos/v/fred-agride-mauro/1308250/#/cap%C3%ADtulos/20100727/page/3
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sobre Fred convence . 

Melina mente para Mauro sobre Fred, dizendo que ela está tentando rea-

tar. Fred convida Myrna para jantar. 

67 Fred descobre que Saulo vai viajar sozinho para a Itália. 

68 

Fred planeja impedir que Saulo vá para a Itália. 

Fred manda uma mensagem para Stela pelo celular de Agnello para 

marcar um encontro. 

Saulo afirma a Noronha que vai à Itália para revogar a procuração que 

Totó deu a Fred. Stela chega a um bar e fica assustada ao encontrar Fred 

no lugar de Agnello. 

69 

Fred exige que Stela impeça a viagem de Saulo ou contará à família 

Gouveia a verdade sobre seu passado com Agnello. 

Fred escuta Saulo confirmando que vai mesmo viajar. Fred telefona para 

Stela e a coloca contra a parede. 

70 

Clara conta para Totó que foi namorada de Fred e ele fica chocado. 

Fred pede para Agnello avisar a Totó que Saulo pretende enganá-lo, mas 

o italiano diz que não falará nada com o pai. 

Fred comemora ao saber que Saulo não conseguiu viajar. 

73 

Totó se enfurece ao descobrir que Fred e Agnello compraram um apar-

tamento com o seu dinheiro. Agnello avisa a Fred que seu pai está no 

Brasil e o vilão se angustia. 

74 

Fred impede que Agnello conte para Saulo que Totó está no Brasil. 

Bete exige que Fred lhe diga onde encontrar Totó. Saulo tenta descobrir 

por que Bete foi à metalúrgica conversar com Fred 

Saulo fica nervoso ao discutir com Fred e destrata Myrna e Noronha. 

Bete fica nervosa por não conseguir localizar Totó e Melina se dispõe a 

falar com Fred. 

Agnello avisa a Fred que seu pai quer falar com ele com urgência e o 

vilão fica preocupado. 

Totó marca uma reunião com Fred em seu hotel. 

Fred encontra Totó e se surpreende ao saber que ele se casou com Clara. 

75 

Fred tenta se manter calmo diante de Totó. Clara marca um encontro a 

sós com Fred. 

Totó reclama com Fred pelos gastos indevidos e exige conhecer o escri-

tório de advocacia do qual ele faz parte. Fred se encontra com Clara no 

saguão do hotel. Candê diz a Felícia que acredita que Fred e Clara se 

http://gshow.globo.com/novelas/passione/personagem/agnello-mattoli.html
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juntaram pra enganar Totó. 

Fred tenta convencer Agnello a ficar do seu lado. Clara tenta persuadir 

Totó a revogar a procuração de Fred. 

76 

Clara e Fred se encontram em um restaurante. 

Bete entrega para Totó o dossiê sobre Fred. 

Totó rasga a procuração que deu para Fred, deixando-o surpreso. 

77 

Totó exige que Fred o acompanhe até seu hotel. 

Totó mostra para Fred o dossiê que recebeu de Bete e o vilão se desespe-

ra. 

Fred tenta falar com Clara, que não o atende. Totó conta para Agnello 

tudo sobre Fred e fica preocupado com a reação do filho. 

Agnello se enfurece com Fred e o expulsa de seu apartamento. Clara 

conta para Totó que era a cúmplice de Fred. 

78 

Clara se preocupa com a ligação que recebe de Fred. 

Fred ameaça Clara e diz que contará a Totó que ela roubou as joias de 

Bete. 

79 

Fred afirma a Clara que vai entregar as joias para Bete, se ela não passar 

todas as ações que Totó recebeu de herança para o nome dele. 

Clara seduz Fred e não deixa que ele perceba suas verdadeiras intenções. 

80 

Fred exige que Clara lhe sustente para que ele não a denuncie. 

Clara tenta encontrar as joias na casa de Fred. 

Totó fala com Felícia sobre Fred, quando Clara liga. 

81 Fred conta para Saulo que não é mais procurador de Totó. 

82 
Saulo demite Fred. 

Clara fala para Fred sobre o jantar que Bete está preparando. 

83 Clara se vangloria para Fred do jantar na casa dos Gouveia. 

 85 
Fred diz para Clara que seu prazo para lhe entregar as ações de Totó 

terminou. 

86 

Clara diz a Fred que tem uma proposta para lhe fazer. 

Clara pede a Fred mais tempo para conseguir as ações. 

Clara pensa na ameaça de Fred e pede para Totó abraçá-la. 

Fred reclama com Candê por seus planos terem falhado. 

Totó vê Fred segurando Clara e se enfurece. 

87 

Totó confronta Fred. 

Alfredo avisa a Gemma que o pai se desentendeu com Fred no meio da 

rua. 

Candê pede para o filho não aparecer mais em sua casa. 
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Totó reclama de Fred para Clara. Fred fica furioso ao ver que está sem 

dinheiro. 

Fred liga para Clara e pede dinheiro. 

Clara entrega o dinheiro de Fred para Kelly e a menina tenta escondê-lo 

de Valentina. 

88 

Clara não consegue afastar Danilo e fica nervosa quando vê o carro de 

Fred se aproximando. 

Clara resolve sair com Danilo para despistar Fred. 

Clara pede que Danilo a ajude a recuperar as joias que Fred está usando 

para lhe chantagear. 

Fred pede que os acionistas da metalúrgica o apoiem para que ele possa 

tirar Saulo da presidência da empresa. 

Danilo fica receoso ao entrar no apartamento de Fred para procurar as 

joias para Clara. 

Fred volta para casa e encontra Clara e Danilo. 

89 
Danilo enfrenta Fred para defender Clara. 

Fred intima Clara a fazer com que Totó passe as ações para o seu nome. 

90 

Clara diz a Totó que Fred a obrigou a roubar as joias e afirma que vai se 

entregar para a polícia. 

Totó manda Clara chamar Fred para conversar com ele. 

Mauro que teme que o filho que Melina está esperando seja de Fred. 

Totó acerta com Fred de entregar as ações para ele em troca das joias 

que incriminam Clara. 

Clara comemora com Danilo sua suposta vitória sobre Totó e Fred. 

Totó conta seu plano para Bete e diz que Fred vai ficar sem as ações e 

Clara vai para a cadeia. 

91 

 

Bete combina com Orlando, funcionário da fábrica, de fazer os falsos 

papéis para a transferência das ações de Totó para Fred. 

 

92 

Bete e Totó se encontram com Orlando, que mostra o falso documento 

que ele entregará a Fred quando fizerem a transação. 

Totó pede para Fred não entregar as joias de Bete para Clara. 

Saulo vai à casa de Totó e fica furioso ao ver que o irmão está tratando 

sobre as ações com Fred. 

93 

Saulo garante a Totó que cobre a proposta que Fred fez para ficar com 

suas ações. 

Totó se reúne com Orlando, Fred e seu advogado para a negociação com 

as ações. 

http://gshow.globo.com/novelas/passione/videos/v/clara-entrega-o-dinheiro-de-fred-para-kelly/1326572/#/cap%C3%ADtulos/20100827/page/3
http://gshow.globo.com/novelas/passione/videos/v/clara-entrega-o-dinheiro-de-fred-para-kelly/1326572/#/cap%C3%ADtulos/20100827/page/3
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Fred e Totó terminam de assinar os papéis para a suposta transferência e 

o vilão entrega as joias para ele. 

Bete decide falar com Dr. Cavarzere para entender por que a indeniza-

ção para a família de Fred não foi paga. 

Fred estranha ao encontrar Clara na porta de seu apartamento. Orlando 

negocia com o advogado de Fred. 

94 
Fred pede o telefone do delegado ao descobrir que Totó entregou a es-

posa para a polícia. 

95 
Fred comenta com Felícia que Totó denunciou a esposa e ela se preocu-

pa com o italiano. 

96 

Bete fala para Totó aparecer na assembleia dos acionistas para sur-

preender Fred.  

Saulo propõe se unir a Fred. 

97 
Melina, Saulo e Bete ficam perplexos ao ver que Fred é o representante 

dos acionistas da metalúrgica. 

98 

Fred demonstra ter grande parte das ações da metalúrgica e Saulo fica a 

seu favor. 

Fred invade a sala de Bete e Totó o expulsa da metalúrgica. 

Fred tira satisfações com seu advogado. 

Melina procura Fred. 

99 

Melina conta para Fred que foi humilhada por toda a sua família. 

Fred aceita a proposta de Melina. 

Fred se reúne com os acionistas da metalúrgica e os convence a continu-

arem a seu lado. 

 

 

101 
Clara procura Fred e estranha quando o porteiro avisa que ele não está. 

Melina anuncia para Bete que se casou com Fred. 

102 

Melina avisa que ela e Fred irão morar na mansão e Bete fica furiosa. 

Gerson se revolta com Melina ao saber que ela se casou com Fred e ten-

ta expulsá-lo de sua casa. 

Melina avisa a Mauro que se casou com Fred e que vai colocá-lo para 

trabalhar na empresa. 
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103 

Diana reage indignada o saber que Fred voltará para a empresa. 

Candê tenta convencer Fred a desistir de se vingar da família Gouveia. 

Fred encontra Clara ao deixar a casa de sua mãe. 

104 

Fred é grosseiro com Clara, que pede para falar com ele. 

Clara pede para Fred ajudá-la a conseguir a guarda de Kelly, mas ele a 

destrata. 

 

 

105 

Bete reclama com Mauro da presença de Fred. Fred se incomoda por ter 

se apaixonado por Melina. 

Totó chega com a família para o jantar de despedida na casa de Bete e 

Fred o cumprimenta. 

106 

Totó e sua família ficam surpresos com a presença de Fred. 

Bete explica para Totó que não teve como impedir Melina de se casar 

com Fred e ele resolve falar com o vilão. 

 

 

107 Saulo sugere que Fred consiga o apoio de Gerson. 

108 

Fred aceita se aliar a Saulo. 

Fred fala de Diana e Mauro durante o café para provocar Gerson. 

 

 

109 Fred conta para Saulo sobre a discussão que Gerson teve com Bete. 

111 Fred ouve Mauro acusando Saulo de estar roubando a metalúrgica. 

113 

Fred comenta com Melina sobre o desfalque ocorrido na metalúrgica. 

Fred insinua para Noronha que sabe de sua cumplicidade com Saulo no 

golpe contra a metalúrgica. 

114 

Noronha garante a Fred que não sabe de nada sobre o suposto roubo de 

Saulo. 

Noronha conta para Saulo a conversa que teve com Fred. 



 

71 

 

115 

Fred incentiva Melina a armar contra Diana. 

Saulo fala com Fred e acredita que conseguiu convencê-lo a não investi-

gar nada sobre um possível roubo na empresa. Fred liga para Stela e 

Agnello fica irritado. 

116 

Agnello insiste para ir com Stela encontrar Fred. 

Fred obriga Stela a descobrir se Saulo tem conta bancária no exterior. 

Fred afirma a Melina que não participou da morte de seu pai. 

Fred convida Myrna para jantar. 

117 

Fred consegue convencer Myrna a lhe entregar a carta que Saulo recebe 

do banco no exterior. 

Brígida conta que Bete mandou exumar o corpo de Eugênio e Fred fica 

nervoso. 

Melina festeja sua vitória e revela a Fred que fará com que Laura des-

confie de Diana. Melina manda Myrna vigiar Fred. 

Melina flagra Myrna e Fred conversando. 

 

118 

Fred simula uma conversa com Myrna para que Melina não desconfie de 

sua verdadeira intenção. 

Fred faz cópias dos balancetes da empresa. 

119 

Fred mostra para Candê os documentos da metalúrgica que usará para se 

vingar da família Gouveia. 

Bete anuncia à família o resultado da autópsia de Eugênio e acusa Fred 

de ser um dos assassinos do marido. 

Melina fica intrigada com o nervosismo de Fred por causa da acusação 

de Bete. 

Clara liga para Fred. 

Clara ameaça Fred para que ele a livre da acusação de assassinato. 

120 

Clara pede para Fred afirmar à polícia que entrou na mansão dos Gou-

veia porque precisava de trabalho. 

Cavarzere informa a Bete que Fred ajudou Clara a arrumar suas falsas 

referências para trabalhar na mansão. 

Fred teme que a investigação atrapalhe seus planos contra a família 

Gouveia. 
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121 
Gemma conta para Candê que Fred e Clara estão sendo considerados 

suspeitos do assassinato de Eugênio. 

122 

Candê conta para Felícia que Fred pode estar envolvido no assassinato 

de Eugênio como cúmplice de Clara. 

Melina conta para Fred a chantagem que Saulo fez contra ela. Saulo 

ameaça Fred para conseguir a procuração dos acionistas minoritários da 

metalúrgica. 

123 
Fred orienta as atitudes de Melina diante de Laura e Diana. 

Fred acusa Saulo de ter assassinado Eugênio. 

124 
Diana e Mauro estranham o sumiço de Laura, Noronha, Myrna, Melina, 

Fred e Saulo. 

125 Saulo é encontrado morto 

131 

Mauro é solícito com os fiscais que visitam a metalúrgica, deixando 

Myrna, Noronha e Fred preocupados. 

Fred confirma que o dinheiro desviado da empresa por Saulo está em 

sua conta. 

Fred depõe sobre o assassinato de Eugênio. 

Melina lê uma notícia sobre pane no voo que Fred supostamente pegou 

para Nova York e fica desconfiada. 

132 
Melina questiona Fred sobre seu suposto voo para Nova York. 

Myrna conta para Fred que Bete e Mauro revistaram a sala de Saulo. 

133 
Clara conta para Diogo sobre o golpe que ela e Fred armaram para Totó 

e o cantor liga um gravador sem que ela perceba. 

135 
Bete pergunta se Stela sabia de um cúmplice que movimentasse a conta 

de Saulo na Suíça e ela lembra de Fred. 

136 

Stela não conta sobre Fred para Bete, que percebe que ela esconde al-

guma coisa. 

Candê chora por ter mentido para o delegado e Fred sorri aliviado. Stela 

garante a Arthurzinho que não vai deixar Bete perder a metalúrgica e 

marca um encontro com Fred. 

Stela pergunta a Fred onde está o dinheiro que Saulo roubou da metalúr-

gica. 

137 
 

Fred se irrita com as acusações de Stela. 

Um estilista contradiz Fred ao falar com Melina sobre o evento de moda 
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 em Nova York. 

Noronha exige que Laura invada a sala de Mauro com ele e os dois são 

flagrados por Fred. 

Melina questiona Fred sobre sua viagem a Nova York. 

139 Melina pede para Myrna ajudá-la a investigar Fred. 

140 Myrna teme que Melina suspeite de seu envolvimento com Fred. 

141 

Myrna conta para Fred que Melina quer investigá-lo e o vilão pede à 

secretária para ajudá-lo a deixar sua esposa com ciúmes. 

Fred engana Melina e consegue fazê-la acreditar que está se apaixonan-

do por ele 

143 
Fred insinua para o investigador que Mauro tenha sido o culpado pela 

morte de Noronha. 

144 Fred impede Bete de acompanhar Melina até a clínica. 

148 
Fred se surpreende ao descobrir que Fátima é filha de Gerson e não 

aceita que seu pai tenha mentido para a família. 

149 

Fred desconfia do comportamento da esposa. 

Gerson revela para Bete que descobriu que o álibi de Fred sobre a morte 

de Saulo é falso. 

150 
Fred exige saber o que Melina fez contra Diana. 

Bete acusa Fred de ter assassinado Saulo. 

151 

Bete confronta Fred, que não se intimida com as acusações. 

Fred pensa na noite do assassinato de Saulo e se preocupa com a ameaça 

que Melina lhe faz. 

Bete conta para Gerson sobre a conversa que teve com Fred e eles se 

preocupam com Melina. 

152 

Melina comenta com Fred sobre o nervosismo de Myrna ao depor sobre 

a morte de Noronha. 

Myrna afirma a Fred que não mentirá para a polícia. 
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10.6Anexo G – Comentários de discussões no Facebook sobre afirmação da persona-

gem Gigi em Amor à Vida. 
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10.7 Anexo H – Sequencia de cena da novela "Amor à Vida", personagem Gigi. 
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10. 8 Anexo I – Sequencia de cena da novela "Guerra dos Sexos", personagem Manoela. 
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11. 9 Anexo J – Sequencia de cena da novela "Sangue Bom", personagem Tina. 
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11 APÊNDICE 

 

11.1 Apêndice A – Ficha para coleta de dados. 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de Coleta de Dados 

Dados Técnicos: 

Novela:  

Autor:  

Emissora:  

Ano: 

Ambiente: 

Época:  

Enredo:  

Personagem: 

Nome:  

Sexo:  

Aparência física:  

Caracterização na trama: 

Relações Públicas: 

Exigência de qualificação:  

Atuação na área:  

Regulamentação no CONFERP:  

Observações:  

Fontes:  

 


