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Resumo 

 

Esta pesquisa associa os perfis de heróis brasileiros, resultantes do estudo do antropólogo 

Roberto DaMatta sobre a sociedade brasileira, aos personagens da série Chaves. Essa, 

apesar da origem mexicana, perdura por quase trinta anos no Brasil. As interações do 

brasileiro com personagens e eventos da série mostram a identificação social ao reconhecer 

os estereótipos dos seus herois. No estudo, são mensurados os usos das ferramentas "curtir", 

"comentar" e "compartilhar" pelos brasileiros na sua comunicação com publicações 

referentes à série Chaves na comunidade virtual Fórum Chaves do site de relacionamentos 

Facebook. Pelo uso das ferramentas interativas, é demonstrada a construção social. 

Também é verificado o herói mais apoiado socialmente, o mais espetacularizado e o que 

possui mais ideias replicadas. 

 

Palavras-chave: Facebook; Antropologia; Comunicação; Chaves; Brasileiro. 

 

 

Introdução 

 

Diversas pesquisas acadêmicas reconhecem o sucesso da série Chaves na televisão. 

Mas atualmente outro meio traz alta relevância para o seu estudo: o ciberespaço. No Brasil, 

está o maior número de sites sobre Chaves (KASCHNER, 2006). Este trabalho
4
 estuda 

através dos sites de redes sociais, o que leva à aproximação do brasileiro com personagens e 

eventos da série. O estudo mostra o que é singular para que Chaves perdure por trinta anos 

no Brasil - desde 1984 - ainda que tenha origem em outra nacionalidade.
5
 

Para mostrar como ocorre a identificação do fã brasileiro com a série, são usados os 

três perfis de herois brasileiros apresentados pelo antropólogo Roberto DaMatta: o 

                                                 
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática Interfaces Comunicacionais, da Intercom Júnior – X  Jornada de Iniciação 

Científica em Comunicação, evento componente do XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Recém-formada no curso de Comunicação Social – Jornalismo, pela Universidade Veiga de Almeida (UVA) em 

dezembro de 2013, email: karysubieta@gmail.com. 
3 Professora orientadora do Curso de Comunicação Social da Universidade Veiga de Almeida (UVA), mestre em 

Comunicação pela UERJ em 2009. Pesquisadora do grupo de pesquisa Comunicação, Arte e Cidade 

CNPq/PPGC/FCS/UERJ, email: heloizareis@hotmail.com 
4 Este  estudo é parte da monografia intitulada "A relação entre brasileiros e Chaves no Facebook: uma construção social 

de caxias, malandros e renunciadores" apresentada à Universidade Veiga de Almeida - campus Cabo Frio no segundo 

semestre de 2013 para a obtenção do título de bacharel em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo da autora 

Kary Hellen Marins Subieta sob a orientação da autora Heloiza Beatriz Cruz dos Reis. Trabalho disponível em 

http://pt.slideshare.net/forumchaves/monografia-a-relao-entre-brasileiros-e-chaves-no-facebook. 
5 A série de televisão Chaves é exibida atualmente no Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), mas a produção e a gravação 

do programa são da Televisa, emissora mexicana. 
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"renunciador", o "malandro" e o "caxias" - cada um desses com seu lugar, tempo e 

comportamentos mais adequados à sua atuação. Estes perfis são identificados nos seguintes 

personagens em Chaves: Dona Florinda, Quico, Seu Madruga, Chiquinha, Dona Clotilde e 

Chaves. Para mostrar analogias entre aqueles perfis e esses personagens, contribuem os 

autores Pablo Kaschner, e Luís Joly, Fernando Thuler e Paulo Franco, comunicadores 

sociais que realizaram estudos acadêmicos sobre a série.  

A sociabilidade destes perfis é investigada nos sites de redes sociais. Esses 

permitem uma melhor delimitação de segmentos sociais e observação de eventos 

relacionais. Doutora em Comunicação e Cultura, Paula Sibilia mostra como são exibidos os 

"modos de ser" no ciberespaço; e Raquel Recuero - doutora em Comunicação e Informação 

- contribui  quanto às relações entre estes modos de forma a criar redes sociais. Esta autora 

também sugere que nas redes sociais há relação direta entre a informação que se publica e o 

impacto que se pretende causar na audiência. 

O Facebook foi o site de relacionamentos escolhido para esta pesquisa por ser o 

mais acessado no Brasil.
6
 Dentro deste site, a comunidade virtual analisada é o Fórum 

Chaves
7
. Os personagens da série Chaves são expressos através de publicações com 

imagens que lhes dão voz, com referências a eles de variadas formas ou ainda por diálogos 

entre eles nas imagens.
8
 

Metodologicamente, foi feita uma análise quantitativa por mensuração da utilização 

das ferramentas do Facebook "curtir", "comentar" e "compartilhar" pelos atores sociais que 

interagem com as publicações do Fórum Chaves. Após contabilizar as interações, foi 

realizada uma média aritmética relativa à utilização de cada ferramenta relacionada às 

publicações analisadas. Os resultados são apresentados aproximados e em tabelas. A 

primeira mostra a análise de publicações que se referem unicamente a cada um dos 

personagens descritos. Nas tabelas seguintes, são analisados os diálogos entre os 

personagens estudados através de publicações que os envolvem. 

Duas categorias de estudo se referem aos diálogos entre personagens. Uma diz 

respeito a situações que aconteceram na série e são mostradas em imagens. A outra se 

                                                 
6 O maior acesso ao Facebook por usuários brasileiros foi demonstrado na pesquisa "Facebook Continues it's Global 

Dominance Claiming the lead in Brazil" (COMSCORE). 
7 A relevância da comunidade expressa pelo Fórum Chaves se dá pelo número de cadastros que a página 

http://forumchaves.com.br agrega - chegando a 18.884 cadastros em 30 de setembro de 2013 - e a quantidade de 

brasileiros afiliados à comunidade do Facebook relativa ao fórum - 192.702 em 16 de outubro de 2013 -; de acordo com 

entrevista realizada aos administradores da página, estes dados dão ao Fórum Chaves o título de maior comunidade sobre 

o tema na América do Sul e na internet, o que gera reconhecimento pelos atores das séries, da Televisa e do SBT. 
8 Esta pesquisa está limitada a interações ocorridas na fan page "Fórum Chaves" entre julho de 2012 e junho de 2013, com 

análise de publicações unicamente referentes à série Chaves. 
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refere a releituras de comportamentos dos personagens com analogias a acontecimentos 

contemporâneos às publicações. Em ambas, é verificada a forma dos atores sociais 

interagirem com situações ilustradas que dão vantagem participativa a um certo perfil. 

Analisando as escolhas do ator social é possível observar o perfil de herói - criado 

por DaMatta e representado pelos personagens de Chaves - que é mais apoiado, o que é 

mais espetacularizado e o que possui mais ideias replicadas. Também neste estudo está 

mostrada a forma com que a construção social é feita no ciberespaço.  

 

Personagens e Heróis: a Identificação com Chaves na Interação pelo Facebook 

 

A vida social brasileira é associada por DaMatta (2010) à "fábula das três raças", em 

que branco, negro e indígena formam as três pontas de um triângulo equilátero.
9
 O autor 

considera esta teoria fundamental para ajudar a compreender as questões sociais envolvidas 

no processo histórico. 

De acordo com a "fábula das três raças", a cultura que a sociedade brasileira tem 

hoje seria resultado de influências dos grupos étnicos dos quais decorreu a sua formação 

primária. As características decorrentes destes três grupos ajudam a compor o brasileiro 

como um resultado de transfigurações. Para explicar a compilação destes dramas em um só 

povo, há que se atribuir à sociedade brasileira a característica "relacional", pois é através 

dessa que são possíveis de conviver "dimensões e esferas da vida cujos valores são 

diferentes, embora complementares entre si" (DAMATTA,1997a, p. 71). 

Roberto DaMatta (1997a) apresenta um triângulo de heróis brasileiros, formados no 

sofrimento ligado a cada um dos grupos étnicos para ilustrar uma idealização. Os heróis 

brasileiros espelham a realidade social e mostram formas de lidar com o cotidiano. Ao 

apresentar cada herói brasileiro que compõe o triângulo, DaMatta (1997a) associa um 

comportamento típico: atitude "caxias",
10

 jeito "malandro" ou "renúncia". 

Estes estereótipos de heróis foram construídos pelo antropólogo agregando atitudes 

e comportamentos típicos dos brasileiros e extremados em duas pontas distintas: "caxias" e 

"malandro". Situados como perfis que possuem espaço típico de atuação - o "caxias" na 

"rua" e o "malandro" em "casa" -, surgiu a necessidade de pensar naquele que não se sente à 

vontade em nenhum destes dois lugares. A figura do "renunciador" tem seu meio para se 

                                                 
9 Triângulo que contém a mesma medida nos seus três lados. A metáfora auxilia na compreensão de que as três raças em 

questão deram contribuições culturais ao Brasil na mesma intensidade. 
10 A denominação "caxias" é conferida ao perfil em homenagem ao patrono do exército brasileiro, o militar Luiz Alves de 

Lima e Silva, conhecido como Duque de Caxias. O domínio uniformizado ganhou popularidade através dele, 

demonstrando o fascínio da sociedade brasileira por ordem e hierarquia (DAMATTA, 1997a, p. 264). 
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exercer em "outro mundo" - um espaço de significações próprio do perfil e frequentemente 

ligado a questões espirituais (DAMATTA, 1997a). 

O "malandro" é marcado pelo seu comportamento frente às adversidades da vida. É 

um personagem que tem barreiras sociais a serem vencidas e o faz com atitudes que burlam 

a lei. Ele usa de simpatia e apela ao parentesco, amizade ou qualquer outro laço social que 

produza afeição e identificação com aquele com o qual se relaciona. Para este fim, o 

instrumento utilizado é o "jeitinho" (DAMATTA, 1986). 

Este comportamento do "malandro" advém da relação que o personagem faz entre o 

tradicionalismo e a modernidade social. À tradição, estão ligadas as relações sociais como 

formas de lidar com situações impostas pela lei ou pela moralidade. A justiça e a moral 

dizem respeito à moderna forma de imposição de papéis sociais. Para DaMatta (1986), o 

brasileiro opta por ligar estas duas pontas, do moderno e do tradicional, criando um 

comportamento intermediário: a "malandragem". O resultado é uma mediação entre o que 

deveria ser aplicável pelas leis e a influência das relações pessoais. Devido a esta 

articulação, o malandro é considerado pelo autor um representante legítimo da sociedade 

brasileira. 

No extremo oposto do "malandro", está o "caxias". A leitura que faz do mundo é a 

de que leis, normas e decretos devem vigorar; preza a hierarquia para a manutenção da 

ordem e dos papéis sociais. Este perfil se relaciona às vestimentas que uniformizam, ao 

comportamento exterior ordenado e a formas fixas de conduta calcadas na moral. 

Nomeações prestigiosas, medalhas e reverências também são de importância para o 

"caxias" (DAMATTA, 1997a). 

A principal diferença entre estes dois perfis de heróis apresentados é como se 

colocam com relação à ordem moral. O "caxias" tenta mantê-la, enquanto o "malandro", se 

utiliza de "jeitinhos" para burlá-la. O terceiro herói surge na negação desta ordem: ele não 

quer mantê-la, nem se utilizar do "jeitinho". 

DaMatta (1997a) apresenta o "renunciador" como um personagem com desejo de 

criar outra realidade, assumindo um papel de revolucionário na sociedade. Assim, "deve 

abandonar o mundo material... (...) Tem ainda de viver para o seu grupo, deixando de lado 

seus interesses egoísticos, criando - ao contrário - um imenso espaço interno, onde deverá 

implementar as regras que inventa" (DAMATTA, 1997a, p. 266-267). 

Mas se o "caxias" for um seguidor das leis muito fiel, pode demonstrar ingenuidade, 

se transformando em "otário", vítima preferida dos "malandros". Esses podem utilizar o 
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"jeitinho" como forma de ganhar a vida, passando da "malandragem" à desonestidade, 

virando "bandidos sociais". Os "renunciadores", ao evitar terminantemente o sistema, 

podem se afastar demais dele e se marginalizarem, também se transformando em 

"bandidos" (DAMATTA, 1997a). 

Os aspectos destes perfis na sociedade brasileira se observam quando uma pessoa 

que possui características de identificação com o "malandro" - cujo espaço de atuação é em 

"casa" - se comporta desta maneira na "rua". Ao se apresentar com atitudes "caxias" - as 

quais têm seu lugar na "rua" - em "casa", a pessoa é vista com este estereótipo. O 

"renunciador" também pode ser visto como uma figura caricata: um revolucionário ao 

extremo ou um "beato". Isso ocorre quando ele apresenta suas ideias de renúncia a questões 

pessoais ou de ordem em "casa" ou na "rua", longe da igreja ou de um "outro mundo" que 

ele próprio tenha criado para estas expressões (DAMATTA, 1997a). 

Tais representações são encontradas na literatura e na mídia. São notadas figuras 

heroicas brasileiras devido à necessidade do povo em se enxergar em personagens, o que 

explica serem os heróis desta sociedade, não uma idealização, mas o seu reflexo. E como 

"não há domínio da vida contemporânea que não esteja, de certo modo, embebido na 

experiência tecnológica", o pesquisador em Comunicação Erick Felinto (2006, p. 2) 

considera o ambiente online "uma outra expressão para designar nossa complexa e 

intrigante pós-modernidade". Portanto, a forma com que o brasileiro se mostra no 

ciberespaço dá pistas sobre qual estereótipo de herói o representa melhor. 

Paula Sibilia (2008) diz que o ciberespaço se transformou em um "palco de 

confissões". A autora compara o autorrelato nas redes sociais aos que ocorriam nos antigos 

diários íntimos. O ciberespaço teria reconfigurado a exibição de si: o que antes era privado 

passou à exibição pública (SIBILIA, 2008). Dornelles (2008) acredita que é na coletividade 

que se manifesta a identidade de um povo. E ainda que o ciberespaço seja um ambiente 

destinado às representações individuais, a coletividade se manifesta na agregação de 

interesses comuns. 

Por serem novos modelos de diários na construção de "modos de ser", Sibilia (2008) 

chama os sites de redes sociais de "diários éxtimos. E são as ferramentas das redes sociais 

que estão cada vez mais voltadas a promover um espetáculo do "eu" interior. Através das 

ferramentas, o "eu" se transforma em personagem e passa a necessitar de aceitação social 

para existir. Esta aprovação se dá pela interação. 
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O sujeito virtual também se representa quando publica textos, imagens, sons e 

vídeos. Através da representação multimídia, narra as suas visões de mundo e de si mesmo. 

Desta forma é que são criados parâmetros particulares do ciberespaço. O sujeito virtual não 

só se confessa, mas também se constrói pelas palavras. O "eu" mostra preferência pela 

representação multimídia porque se realiza na compreensão imediata - na velocidade do 

instantâneo -, o que é permitido com fotos e vídeos (SIBILIA, 2008).  

O resultado para a parcela da sociedade brasileira que incorpora o ciberespaço é um 

comportamento no ambiente online como se estivesse na "rua", onde impera um código 

aberto "ao mercado, à história linear e ao progresso individualista" - comportamentos que 

são o oposto dos apresentados em "casa"
11

 (DAMATTA, 1997a, p. 45).  

Este cenário - individualista, negociante e que preza a linearidade das histórias 

contadas - é palco da busca pelo sucesso social (DORNELLES, 2008). Em uma rede 

formada pelo Facebook, é possível obter o sucesso através dos mecanismos interativos, os 

mesmos que permitem a construção de relacionamentos com os outros usuários. 

Os medidores do sucesso e ao mesmo tempo os índices das relações no Facebook 

são as ferramentas "curtir", "comentar" e "compartilhar". De maneira explícita, elas indicam 

um tipo de interação com o(s) outro(s) usuário(s) e com suas ideias. Em estudo sobre as 

redes sociais do ciberespaço, Recuero (2011) apresenta dois tipos de redes formadas por 

estes sites: as "redes de filiação" e as "redes emergenciais". Elas representam diferentes 

formas de interação. 

As redes de filiação demonstram um "sentimento de pertencimento" (RECUERO, 

2011). No Facebook, ela está representada pelo "curtir". Esse pode ser acionado pelo ator 

social para se relacionar com: uma fan page
12

 - que traz uma ideia, uma empresa ou 

celebridade - ou ainda com os posts.
13

 Em todos os casos, o objetivo é dar "apoio social" à 

ideia exposta. Para Orlando Neto (2012, p. 22), o "curtir" se trata de um "recurso que 

evidencia a apreciação e aprovação do usuário que teve acesso a uma determinada 

informação exposta por outro usuário ou uma comunidade". "Adicionar um amigo" no 

Facebook também pode ser considerado um meio de se "filiar" àquele ator social 

(RECUERO, 2011). 

Mas Alex Primo (2007, p.2) aconselha que também se deve observar 

"qualitativamente os microcenários". Esses são possíveis de analisar através das redes 

                                                 
11 Ao contrário da "rua", a "casa" é definida por DaMatta (1997a) como contrária ao progresso e à história, e ainda 

detentora de uma ética familiar e hierarquizante. 
12 Forma com que são chamadas as comunidades no Facebook (FACEBOOK). 
13 Denominação conferida às publicações realizadas no Facebook (FACEBOOK). 
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emergenciais, que são construídas e reconstruídas para as trocas sociais. São formadas e 

representadas pelas conversações em chats, comentários e recados (RECUERO, 2011). Ou 

seja, são os "comentários" em posts, o "escreva algo...",
14

 - que pode formar uma rede se 

houver uma resposta -, as "mensagens" e o "bate papo" do Facebook. Desses, apenas os 

"comentários" em posts e os recados no "escreva algo..." têm a sua rede exposta.
15

  

Ao "comentar" um post, o ator demonstra querer se comunicar com a ideia 

publicada, para acrescentá-la ou refutá-la. Também pode demonstrar afinidade com o tema 

expresso. Para Neto (2012, p. 22) o “comentar” é a "ação que dá espaço ao usuário para que 

este expresse sua opinião, responda ou contribua com mais informações relevantes e 

relacionadas à que foi publicada". Sibilia (2008) acrescenta que é o "comentar" a ação que 

garante a espetacularização em si. Os comentários demonstram que o olhar dos "outros" 

está voltado à publicação. E o número de comentários conquistados é relevante quanto ao 

estudo estrutural da conversação. Recuero (2009) diz que a persistência nas interações 

demonstra a reciprocidade dos sentimentos envolvidos na interação.  

Mas a ferramenta que mostra de forma mais explícita o sentimento do ator 

interagente é o "compartilhar". Ele representa a replicação de uma ideia no seu sentido 

literal, o que realmente o ator social pensa. Ao utilizar este recurso, o ator social tem ainda 

a possibilidade de fazer um acréscimo à ideia replicada. Ou seja, o compartilhamento 

demonstra pertencimento à ideia e forma uma rede de filiação devido à ação reativa; mas 

também permite a expressão opinativa do ator replicador, abrindo espaço à formação de 

uma rede emergencial e à possibilidade de uma epidemia social
16

. Também através do 

"compartilhar", são observados grupos formados por traços de identificação. 

De uma forma geral, as ferramentas "curtir", "comentar" e "compartilhar" no 

Facebook são indicativos de “modos de ser” sociais. Elas mostram o impacto daquela 

estrutura - visual, textual, sonora ou multimídia - na vida social de outro ator (RECUERO, 

2009). 

Na fan page do Facebook Fórum Chaves, são mostrados os perfis sociais de 

brasileiro, descritos por DaMatta (1997a), nos personagens da série Chaves, refletindo a 

atuação social dos atores que interagem com a página. O comunicador social Pablo 

                                                 
14 No Facebook, quando o ator social visita um outro ator que faz parte da sua "rede de amizade" - representada em rede 

de filiação -,  aparece um campo para a comunicação explícita com ele - para deixar-lhe um recado. Este campo tem o 

imperativo "escreva algo..." (FACEBOOK). 
15 As "mensagens" e o "bate papo” também formam redes emergenciais, embora não expostas ao público. 
16 Para Dornelles (2008), são as pequenas redes que favorecem a comunicação para o início de uma epidemia social; essa 

surge a partir de ideias e comportamentos aceitos e replicados em larga escala. 
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Kaschner (2006, p. 134) descreve que os fãs de Chaves, auto-intitulados "chavesmaníacos", 

estabelecem "um vínculo afetivo e intelectual, são pessoas capazes de se instruir pelas 

atitudes dos personagens presentes em tais programas e que acabam criando uma certa 

intimidade com os personagens". 

O personagem Dona Florinda é uma mulher que pode ser classificada no estereótipo 

de "caxias". O personagem pertenceu no passado a uma classe alta da sociedade, levando 

em consideração a aquisição financeira e o tipo de vida que lembra ter tido com seu 

falecido marido, o capitão da marinha Frederico Matalascallando. E assim como o "caxias" 

vive em razão do seu passado, Dona Florinda também faz questão de não se desvencilhar 

dos momentos áureos que viveu, acreditando que "é superior a seus vizinhos - social, moral 

e economicamente". Preza a hierarquia, como o estereótipo de "caxias": chama os outros 

personagens do cortiço onde mora de "gentalha"; e através da agressão física tenta 

estabelecer uma gradação de superioridade dela com relação ao personagem Seu Madruga. 

Ela também "gosta de ordem, limpeza e disciplina, não tem paciência e é mal humorada"
17

 

(EDITORIAL TELEVISA, 2012, p. 109). 

Outro personagem com perfil de "caxias" na série é Quico. Mimado pela sua mãe, 

Dona Florinda, a criança aprende a se posicionar como ela: com superioridade frente aos 

outros moradores da vila. Quanto às outras crianças, se coloca ao estilo "eu tenho, você não 

tem"; com o Seu Madruga, vocifera "gentalha, gentalha, gentalha", empurrando-o em 

seguida para estabelecer a gradação hierárquica. "O garoto mimado quer estar sempre por 

cima e, por isso, nunca admite ser derrotado em nenhum tipo de competição". Na sua roupa, 

traz o símbolo do "caxias", a uniformização: "veste-se de marinheiro em homenagem a seu 

pai" (KASCHNER, 2006, p. 63-64). 

Entretanto, o "caxias" representado por Quico sofre uma transfiguração do perfil. 

Por querer se parecer com a mãe, mas exagerar na dose das condutas que considera legais e 

corretas, Quico se transformou no que DaMatta (1997a) chama de "otário". Este tipo é 

referenciado pelo antropólogo como "ingênuo" e "quadrado", constituindo-se na vítima 

preferida dos "malandros". Este dado é observado em situações da série: Quico geralmente 

é alvo de "malandragens". 

O perfil do "malandro" é representado em Chaves pelos personagens Seu Madruga e 

Chiquinha, pai e filha. Seu Madruga é geralmente associado aos brasileiros nas obras que 

                                                 
17 O mal humor do personagem é explicado por esse não gostar de aceitar o que é feito fora dos moldes legais, o uso do 

“jeitinho” e da “malandragem” nas questões sociais (DAMATTA, 1997a). Como convive com personagens do perfil de 

“malandro” à sua volta, o mal humor de Dona Florinda é observado em diversas situações do programa. 
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lhe fazem referência. O uso do "jeitinho" e da "malandragem" são suas marcas, como o 

carisma. Ele "não se furta a levar a vida 'no jeitinho', contando mais com a boa vontade 

alheia do que com força de vontade própria. Não à toa, muitas pessoas acreditam que ele 

tem um jeito todo brasileiro de ser" (KASCHNER, 2006, p. 68). O personagem também é 

otimista com relação ao mundo: para ele, "a vida nunca é feita só de tristezas ou pancadas" 

(JOLY, THULER e FRANCO, 2005, p. 124). 

Na série, o personagem sempre deve a mesma quantia ao proprietário da casa onde 

mora: quatorze meses de aluguel. Por sempre fugir da cobrança, Kaschner (2006, p 67) 

considera este ato condescendente com o ditado brasileiro: "Devo, não nego. Pago quando 

puder". Mas, como típico "malandro", Seu Madruga não trabalha. Durante os episódios, já 

teve mais de vinte ocupações, mas nenhuma se configurou em emprego, simplesmente 

"bicos" (KASCHNER, 2006, p. 69).  Joly, Thuler e Franco (2005, p. 123) atribuem esta 

dificuldade do Seu Madruga em conseguir um emprego fixo à sua baixa escolaridade: desde 

jovem, "nunca teve a oportunidade de estudar, já que precisava trabalhar para ajudar sua 

família". E por estar na baixa camada social, Seu Madruga sempre se utiliza de "jeitinhos" 

para burlar a lei pois sofre as decisões políticas, desenvolvendo uma aversão a elas. 

A filha do Seu Madruga utiliza de pequenos golpes na interação com seus amigos. 

"Sua 'malandragem' já tirou muitos pirulitos do Quico". E "apesar de sempre estar mal na 

escola" (KASCHNER, 2006, p. 65-66), a criança é "mais esperta que todos os meninos da 

vizinhança" (JOLY, THULER E FRANCO, 2005, p. 107). Por isso, sabe quando o 

"jeitinho" é necessário. "Feminista, convicta, precoce, arruaceira e sem limites, Chiquinha 

geralmente diz o que lhe vem à cabeça, sem esconder sua opinião. A não ser quando lhe é 

conveniente"  (KASCHNER, 2006, p. 66). 

O projeto de iniciação científica "Representações Simbólicas da Sociedade: estudo 

do programa Chaves" (PRADO e GOMES, 2011), narra o episódio "Aula de Aritmética". 

Nesse, a menina "convence pela sua esperteza" e as autoras justificam: "não é à toa que é 

filha do Seu Madruga, que sempre dá um 'jeitinho brasileiro'" (PRADO e GOMES, 2011, p. 

49).  

Quem renuncia à realidade na série Chaves são os personagens Dona Clotilde e 

Chaves, respectivamente, uma senhora de meia idade e um menino de oito anos. Mas 

motivações diferentes os fazem fugir do mundo real para viver em uma dimensão criada por 

eles. O menino Chaves se liga ao "outro mundo" pela fantasia e por ter uma vida projetada 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu – 2 a 5/9/2014 

 
 

 10 

em um futuro melhor, para si e para os outros personagens; Dona Clotilde é guiada pela 

magia e pela espiritualidade. 

O apelido "Bruxa do 71" é usado pelas crianças da vila ao se referir à Dona Clotilde, 

devido a ser "excêntrica e desprovida de beleza, e por morar no apartamento 71" 

(KASCHNER, 2006, p. 72). A excentricidade se verifica no "seu temperamento e o 

mistério envolta de sua casa", que assustam as crianças da vila e "pensam que ela tem 

poderes de bruxa" (JOLY, THULER e FRANCO, 2005, p. 110).  

As crianças a associam a uma bruxa ilustrada pelos contos infantis. Mas a 

religiosidade da Dona Clotilde, expressa nos episódios, faz com que este apelido tenha 

também um sentido pejorativo e preconceituoso, já que ela "é especialista em conversar 

com espíritos" (JOLY, THULER e FRANCO, 2005, p. 110). 

O seu maior sonho vem do fato de nunca ter tido a oportunidade de se casar. Ela "vê 

no Seu Madruga a chance de finalmente realizá-lo. Cozinheira de mão cheia, procura 

conquistá-lo com seus dotes culinários" (KASCHNER, 2006, p. 73). Pelos esforços na 

cozinha se voltarem à conquista de um homem, Dona Clotilde pode ser encarada como 

típica mulher brasileira. "Não é, pois, por acaso, que muitas figuras de nosso panteão 

mitológico são mulheres cozinheiras ou que sabiam cozinheiras ou que sabiam usar as artes 

da culinária para conseguir uma posição social importante" (DAMATTA, 1986, p. 61)
18

. 

Mas diferentemente de Dona Clotilde, Chaves é outro tipo de renunciador. A sua 

inocência exacerbada com questões da vida indica que o personagem não tem preocupação 

em manter uma forte relação com este mundo. E alguns mistérios dão pistas do seu "outro 

mundo". Por ser pobre e órfão de pai e mãe, não se conhece muito a respeito da vida que 

tem quando não está nos pátios da vila ou na escola. Sua moradia e seu nome também são 

desconhecidos (KASCHNER, 2006, p. 61). 

Outra fonte de mistério que circunda o personagem é o barril, seu "esconderijo 

secreto" (KASCHNER, 2006). Neste lugar, o Chaves frequentemente se refugia "em busca 

de calma e tranquilidade" (EDITORA TELEVISA, 2012, p. 93). Sonhador, ele "faz da 

imaginação e da fantasia seus melhores amigos" (KASCHNER, 2006, p. 61-62). Mas o 

futuro com que sonha é o oposto do que possui: poder comer todos os dias e ajudar o 

próximo para que nada lhe falte. Quando é chamado para brincar pelas outras crianças, sua 

                                                 
18 Este modo feminino brasileiro também é observado em outras personagens em Chaves. Dona Florinda pratica 

frequentemente a conquista "pelo estômago" quando recebe visitas do personagem com o qual vive um romance; e a 

Chiquinha, no episódio “O Aniversário do Seu Madruga” (YOUTUBE), se orgulha ao dizer que sabe cozinhar. 
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reação é sempre imaginar a brincadeira antes de sua realização: "ele se afoba e começa a 

dar chutes no ar e a falar 'Zás, zás, aí a gente...'" (KASCHNER, 2006, p. 61). 

Já quando o Chaves" se junta à Chiquinha nas brincadeiras, é comum ver o 

"renunciador" agindo com "malandragem". O alvo, Chaves também aprende com a 

"malandra": o "otário" Quico. Mas não é só Chiquinha o seu modelo. Chaves é órfão, mas 

por ver "na figura do Seu Madruga o pai que nunca teve" (KASCHNER, 2006, p. 61), 

aprende alguns golpes com o "malandro". 

É justamente a interseção entre os perfis de "renunciador" e "malandro" - 

demonstradas nos diálogos entre os personagens na série - que teve constatada a sua relação 

direta com a aceitação e o modo de ser social brasileiro. 

Com base na tabela 1, a sociedade brasileira dá mais apoio social ao perfil de 

"malandro" expresso por Seu Madruga na série. Seguidamente, o personagem Chaves é o 

mais popular - representando o perfil do "renunciador". Com o mesmo perfil, a personagem 

Dona Clotilde produz a maior espetacularização dentre os personagens analisados. Assim, 

nota-se que é fortemente percebida pelos fãs a reputação desta personagem. Também há 

uma grande motivação em falar sobre as qualidades percebidas ou agregar aspectos a elas. 

A maior replicação de ideias é do personagem Seu Madruga. No mesmo critério, se segue o 

personagem Chaves. 

 

Tabela 1 - Interação de usuários com personagens através das ferramentas do Facebook 

 Ferramentas 

Personagens Curtir Comentar Compartilhar 

Dona Florinda 673 62 1.451 

Quiko 615 50 1.040 

Chaves 785 53 1.406 

Dona Clotilde 679 91 1.107 

Seu Madruga 786 57 1.552 

Chiquinha 743 71 860 

Fonte: levantamento monográfico. 

 

Na pesquisa, observou-se também uma proximidade estreita entre as médias de 

"curtir" dos personagens Seu Madruga (786), Chaves (785) e Chiquinha (743) mais do que 

esses com relação aos outros. Esta proximidade e alternância quanto ao apoio social e à 

replicação de ideia dos perfis demonstra que o brasileiro que "curte" e "compartilha" as 

publicações referentes a estes personagens se constroem socialmente pelas características 

dos perfis de "malandro" e de "renunciador" mais do que com as relativas às dos "caxias". 
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A predileção pelo perfil de "malandro" para apoiá-lo, espetacularizá-lo e replicar 

suas ideias também é verificada nas interações em que ele obtém vantagem sobre o 

"caxias". Mas quando o perfil de "renunciador" é exposto em qualquer tipo de interação - 

"malandro" ou "caxias" -, são preferidas as socializações em que aquele perfil tenha 

vantagem, tanto em apoio social quanto em espetacularização dos temas e em replicação de 

ideias. Estes resultados estão dispostos nas tabelas 2, 3 e 4. 

 

Tabela 2 - Diálogos entre perfis de malandro e de caxias em situações da série 

 Ferramentas 

Perfis Curtir Comentar Compartilhar 

Malandro 641 60 962 

Caxias 372 30 498 

Sem vantagem 461 16 703 

Fonte: levantamento monográfico. 

 

Tabela 3 - Diálogos entre perfis de caxias e de renunciador em situações da série 

 Ferramentas 

Perfis Curtir Comentar Compartilhar 

Caxias 485 42 545 

Renunciador 551 43 726 

Sem vantagem 312 22 239 

Fonte: levantamento monográfico. 

 

Tabela 4 - Diálogos entre perfis de renunciador e de malandro em situações da série 

 Ferramentas 

Perfis Curtir Comentar Compartilhar 

Renunciador 619 72 836 

Malandro 469 48 476 

Sem vantagem 346 28 296 

Fonte: levantamento monográfico. 

 

Na tabela 5, é notado: quando um perfil interage com outros personagens de mesmo 

perfil, gera mais "curtir" - mais aprovação - as interações entre perfis de "caxias". Mas a 

maior espetacularização dos posts - mais "comentar" - é verificada nas publicações que 

mostram a interação entre os três perfis. Pelo "compartilhar", são formados maiores grupos 

de interesse nas publicações de diálogos entre personagens com perfil de "renunciador". 

 

Tabela 5 - Diálogos entre personagens do mesmo perfil e entre os três perfis na série 

 Ferramentas 

Perfis Curtir Comentar Compartilhar 

Entre renunciadores 437 35 701 

Entre malandros 466 33 473 

Entre caxias 503 35 476 

Entre os três perfis 491 39 564 

Fonte: levantamento monográfico. 
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Quanto aos diálogos entre os personagens em releituras de situações da série, os 

resultados também trazem o perfil de "renunciador". A tabela 6 mostra que as interações 

entre "renunciador" e "malandro" são as que têm mais "curtir", "comentar" e 

"compartilhar". O "renunciador" ainda se destaca quando comparados os impactos dos 

diálogos entre mesmo perfil, ou entre um perfil e outro não analisado. Na tabela 7, o 

"renunciador" lidera a média referente a cada uma das três ferramentas. 

 

Tabela 6 - Releituras de situações da série para contemporâneas: diálogos entre perfis 

 Ferramentas 

Perfis em interação Curtir Comentar Compartilhar 

Caxias e renunciador 762 55 346 

Renunciador e malandro 1.029 135 3.769 

Malandro e caxias 787 58 1.340 

Fonte: levantamento monográfico. 

 

Tabela 7 - Releituras de situações da série para contemporâneas: diálogos entre personagens do mesmo perfil; 

e entre um perfil e o de outro personagem não analisado 

 Ferramentas 

Perfis em interação Curtir Comentar Compartilhar 

Renunciadores 1.613 135 10.064 

Malandros 0 1 698 

Caxias 788 38 854 

Fonte: levantamento monográfico. 

 

Ao comparar todas as médias das interações entre perfis, e também entre mesmo 

perfil, se observa a relevância do perfil de "renunciador". Esse lidera em todas as 

subcategorias referentes a interações do tipo "compartilhar". Este resultado casa com o 

expresso na pesquisa de opinião pública em Cavalcante (1997): demonstra que o 

"renunciador" em ocasiões de interação é o perfil mais replicado de brasileiro - o qual se 

espelha nos personagens àqueles relacionados. 

 

Considerações 

 

Ao "curtir" a página Fórum Chaves, é criado um laço associativo do ator social com 

o conteúdo publicado pela comunidade virtual. A associação aos temas propostos pela fan 

page é assim realizada. Desta forma, tem-se uma rede social ligada à série Chaves - um dos 

temas mais publicados pela página. 

Ao analisar se existe relação entre o que é publicado e o impacto na audiência, 

proposto por Recuero (2011), tem-se que a quantidade de publicações sobre os personagens 
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se equipara aos que possuem mais valores difundidos, de popularidade e visibilidade. Seu 

Madruga e Chaves possuem quantidades próximas de publicações realizadas no período 

trabalhado na fan page: 104 e 112, respectivamente. 

A análise da comunidade virtual Fórum Chaves buscou representar toda a 

comunidade de fãs de Chaves do Brasil e os seus comportamentos frente aos personagens 

da série. O motivo para tais comportamentos, expressos pelas interações, é a identificação 

do povo brasileiro. Seus heróis não são idealizados, apenas espelham a realidade social 

nacional. Por isso, estão comumente mais presentes no cotidiano das pessoas. Em Chaves, 

não são mostradas guerras e os heróis resultantes delas, mas o herói do cotidiano brasileiro, 

com a luta diária pela sobrevivência de diferentes formas. 

É importante salientar aqui que, não a opinião, mas a intimidade aos moldes de uma 

atuação social foi desnuda no ciberespaço. Através dos mecanismos de interação do 

Facebook, os atores sociais se espelham e se transformam em personagens da série Chaves. 
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